
DEKLARACJA 

Uczestnictwa w Programie Korekcyjno-Edukacyjnym 

Imię i nazwisko …………………………………………………………………… Wiek ……………. 

Adres ………………………………………………………………………………………………………….. 

Tel……………………………………………………….. e-mail: …………………………………………. 

Zgłaszam swój udział w zajęciach korekcyjno-edukacyjnych. 

Ponadto oświadczam, iż *) 

✓ Mój udział w zajęciach jest dobrowolny 

✓ Zostałem skazany z art. 207 kk, kara podlega warunkowemu zawieszeniu 

✓ Zostałem skierowany do uczestnictwa przez Sąd 

✓ Odbywałem karę pozbawienia wolności za przestępstwa związane z stosowaniem 

przemocy 

✓ Jestem uczestnikiem terapii uzależnień 

Wiadomość o możliwości uczestnictwa uzyskałem*) 

✓ w  Sądzie 

✓ u kuratora 

✓ pracownika socjalnego 

✓ policjanta 

✓ od innych osób 

✓ na stronie internetowej 

 
*) niepotrzebne skreślić 

 
W związku z przystąpieniem do udziału w Programie korekcyjno-edukacyjnym „Partner” zgodnie z art.6 ust.1 lit. a 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), zwanego dalej RODO, 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych znajdujących się w dokumentach Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyśl w celu realizacji programu. 

 

…………………………………………………. 

            (data i podpis uczestnika) 



 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  

z 4.05.2016), zwanego dalej RODO informuję, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Nowym 
Tomyślu, ul. Poznańska 33 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – tel. 61 4426700, e-mail: iod@powiatnowotomyski.pl  
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie art. 6 ust.1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne  
do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 
powierzonej administratorowi. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych  
na podstawie przepisów prawa, bądź podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu 
Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania oraz zgodnie  
z przepisami prawa w zakresie ich archiwizacji oraz instrukcją kancelaryjną. 

6. Administrator informuje, iż w związku z organizowaniem przez Administratora okolicznościowych spotkań, narad, 
konsultacji, imprez masowych, jubileuszy, zawodów sportowych itp. przetwarzane są dane osobowe oraz wizerunek 
uczestników. 

7. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo  
do przenoszenia danych. Realizacja tych praw musi być zgodna z przepisami prawa na podstawie których odbywa się 
ich przetwarzanie, RODO, ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego czy dotyczących 
archiwizacji.  

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
9. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem  jest dobrowolne oraz warunkiem prowadzenia 

sprawy. 
10. Przetwarzane Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

 

mailto:iod@powiatnowotomyski.pl

