
Krasnystaw, dnia ....................................

WNIOSEK KANDYDATA/KANDYDATKI
DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY WSPIERAJĄCEJ

Wnoszę  o  ustanowienie  mnie/nas   rodziną  wspierającą  dla  rodziny  przeżywającej
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Lp. Rodzaj danych Kandydat kandydatka

1 Imię/imiona

2 Nazwisko

3 Adres zamieszkania

4 Nr telefonu

5 Adres e-mail

Uzasadnienie 

W uzasadnieniu należy wskazać motywację do pełnienia funkcji rodziny wspierającej oraz
zwięzły opis sytuacji rodzinnej i mieszkaniowej, a także możliwości udzielenia wsparcia.

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….……..

          (Podpis/ podpisy kandydatów na rodzinę wspierającą)



Oświadczenia

kandydata/kandydatki do pełnienia funkcji rodziny wspierającej 

1. Zostałam pouczony*/pouczona* o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań  wynikającej z treści  art. 233  §1Kodeksu karnego, który stanowi, że  „Kto,
składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym
postępowaniu  prowadzonym  na  podstawie  ustawy,  zeznaje  nieprawdę  lub  zataja
prawdę,  podlega  karze  pozbawienia  wolności  od  6  miesięcy  do  lat  8”.

2. Oświadczam,  że  zostałem*/zostałam*  zapoznany/zapoznana*  z  wymaganiami
niezbędnymi  do  pełnienia  funkcji  rodziny  wspierającej  oraz  sposobami  ich
weryfikacji, a także zobowiązuję się umożliwić dokonanie weryfikacji tych wymagań
przez  organizatora  rodzinnej  pieczy  zastępczej,  w  tym w szczególności  wyrażam
zgodę na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego.

3. Oświadczam, że nie byłem*/byłam* skazany*/skazana* prawomocnym wyrokiem za
umyślne przestępstwo.

4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
administratora  danych  osobowych  –   Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w
Krasnymstawie w zakresie  niezbędnym dla ustanowienia  mnie rodziną wspierającą
oraz zostałem poinformowany o zakresie przetwarzania danych przez Administratora.

Krasnystaw, dnia ………………………    

………………………………………                  ………………………………………
                      (podpis kandydata)                                                                (podpis kandydatki)

* niepotrzebne skreślić



Klauzula informacyjna 

Klauzula informacyjna 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. U. UE.

L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) dalej zwanego RODO informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w

Krasnymstawie, ul. M. Konopnickiej 4, adres e-mail: ps@gopskrasnystaw.pl,  tel. 82 576 65

93

1. W  sprawach  z  zakresu  ochrony  danych  osobowych  mogą  Państwo  kontaktować  się  

z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych,  drogą elektroniczną

pod  adresem  e-mail:  iod@gopskrasnystaw.pl ,bądź  pisemnie,  kierując  korespondencję

tradycyjną na adres Administratora.

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu  realizacji zadania nałożonego w związku

ze wspieraniem rodziny.  

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane: 

 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO 

  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

zastępczej (tekst jedn. Dz. U. 2020, poz. 821)

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu 

z  uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,   w

tym  przepisów  archiwalnych.  Państwa  dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  sposób

zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w

tym o profilowaniu.

5. Państwa  dane  osobowych  nie  będą  przekazywane  poza  Europejski  Obszar  Gospodarczy

(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące

prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie da-
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nych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobo-

wych (RODO);

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skut-

kować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

 …………………………………………………...
             data i czytelny podpis potwierdzenia zapoznania się z informacją

kandydata/kandydatki na rodzinę wspierającą
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