Załącznik nr 1
do Regulaminu Wypożyczalni
Sprzętu Pielęgnacyjnego i Ortopedycznego
w CWO w Gminie Skawina

Wniosek o wypożyczenie sprzętu
pielęgnacyjnego i ortopedycznego
Imię i Nazwisko Wypożyczającego (-ej): _______________________________________________________
Adres zamieszkania:_____________________________________________________________________________
PESEL: _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Seria Nr dokumentu tożsamości:________________________________

tel. kontaktowy:______________________________ adres email: _____________________________________
Wnioskuje o wypożyczenie następującego sprzętu pielęgnacyjnego i ortopedycznego:
1. _____________________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________________________
Sprzęt będzie użytkowany przez:
Imię i nazwisko: __________________________________________________________________________________
pod adresem: _____________________________________________________________________________________
Wnioskuje o wypożyczenie w/w sprzętu na okres od _

_._ _._ _ _ _do_ _._ _. _ _ _ _

Podpis Wnioskodawcy

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Wypożyczalni Sprzętu
Pielęgnacyjnego i Ortopedycznego w Centrum Wsparcia Opiekunów Osoby
Niesamodzielnej w Gminie Skawina, nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń
i zobowiązuje się go przestrzegać.
Podpis Wnioskodawcy

Projekt „Utworzenie placówek wsparcia dla seniorów, osób zależnych oraz ich opiekunów na terenie Gminy Skawina” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działania 9.2 Poddziałanie 9.2.2,
z Europejskiego Funduszu Społecznego.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Informacje podawane w związku ze zbieraniem danych osobowych
od osoby, której dane dotyczą.
Działając na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej:
“Rozporządzenie”), podaję następujące informacje:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Skawinie (Centrum Wsparcia Opiekunów Osoby Niesamodzielnej w Gminie
Skawina), ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina, reprezentowany Dyrektora MGOPS, dane
kontaktowe: numer telefonu 122762137, adres email:mgops@skawina.net ;
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – email: mgops@skawina.net
3. Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe celem realizacji umowy użyczenia
sprzętu pielęgnacyjnego i ortopedycznego w Centrum Wsparcia Opiekunów Osoby
Niesamodzielnej w Gminie Skawina.
4. Administrator, ze względu na swoją działalność, może przetwarzać dane osobowe na
podstawie przepisów prawa, określających obowiązki na nim ciążące, w celu:


zawarcia umowy użyczenia sprzętu pielęgnacyjnego i ortopedycznego (art. 6 ust. 1 lit.
b RODO);



realizacji zawartej umowy użyczenia sprzętu pielęgnacyjnego i ortopedycznego (art.
6 ust. 1 lit. b RODO);



archiwalnym, będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu
zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust.
1 lit. f RODO);



kontaktowania się z Państwem telefonicznie, drogą elektroniczną oraz za
pośrednictwem podmiotów prowadzących działalność pocztową lub kurierską (art. 6 lit.
a, lit. b, lit. c RODO);



w związku z zaistnieniem okoliczności, powodujących konieczność ustalenia,
dochodzenia lub obrony prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust.
1 lit. f RODO);

5. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy oraz realizacji zadań
statutowych Administratora, W przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy
użyczenia oraz obsługa Pani/Pana w zakresie wykonywanych zadań.
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3 , dane osobowe mogą być
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych: organom administracji
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publicznej, skarbowym, windykacyjnym, egzekucyjnym, ubezpieczeniowym, kontrolnym,
ubezpieczenia społecznego (ZUS), podmiotom świadczącym usługi w zakresie dostarczania
korespondencji, dostawcom systemów IT, podmiotom świadczącym usługi prawne, komisją
społecznym, sądom, organom ścigania, komornikom,
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt.
3 celu przetwarzania, w tym w celu archiwizacji na podstawie przepisów ustawy o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach;
8. W związku z przetwarzaniem przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie
(Centrum Wsparcia Opiekunów Osoby Niesamodzielnej w Gminie Skawina) danych osobowych,
przysługuje Pani/Panu prawo:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) do przenoszenia danych do innego administratora.
Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać składając wniosek, dzwoniąc pod numer telefonu
122762137, przesyłając e-mail na adres: mgops@skawina.net, bądź list za pośrednictwem
podmiotu pocztowego lub kurierskiego na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skawinie), ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina.
Możemy Państwa prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam na Państwa
uwierzytelnienie, aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku.
Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje kiedy można z nich skorzystać, wynikają z przepisów
prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy
prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.
9. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez administratora danych osobowych narusza
przepisy prawa dotyczących ochrony danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO);
10. Państwa dane osobowe przetwarzamy w formie papierowej oraz elektronicznej.
Przetwarzanie danych w formie elektronicznej dotyczy: zapisów na dyskach komputerowych,
korespondencji e-mail.
Potwierdzam zapoznanie się z powyższą Klauzulą Informacyjną RODO
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