
Z G O D A  N A  P R Z E T W A R Z A N I E  D A N Y C H  O S O B O W Y C H  

............................................................ 
( podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

Ja niżej podpisany/a, niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych, w tym danych o stanie zdrowia moim i moich dzieci, przez Komisję 

Socjalną ds. funduszu socjalnego emerytów i rencistów oraz ich rodzin przy Komendancie 

Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu oraz Pion Głównego Księgowego 

Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu w celu i zakresie niezbędnym do przyznania 

pomocy socjalnej. Jednocześnie oświadczam, ze posiadam zgodę pozostałych osób 

występujących w złożonej dokumentacji, do przetwarzania danych osobowych w ramach 

przedmiotowego postępowania. 

Ponadto, zostałem/am poinformowany/a, że:  

1) administratorem danych osobowych jest Komendant Śląskiego Oddziału Straży 

Granicznej im. nadkom. Józefa Bocheńskiego, ul. Dąbrowskiego 2, 47-400 Racibórz, 

tel. 32 414 40 02, e-mail: slaski@strazgraniczna.pl; 

2) inspektorem ochrony danych jest Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji,  

ul. Dąbrowskiego 2, 47-400 Racibórz, tel. 32 414 4119, e-mail: 

woi.slaski@strazgraniczna.pl; 

3) dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrzenia wniosku o otrzymanie świadczenia 

socjalnego z funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, 

Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin, a podstawą prawną 

przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit.  a Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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);  

4) dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie 

przepisów prawa; 

5) zamieszczone we wniosku dane osobowe będą przechowywane Śląskim Oddziale 

Straży Granicznej przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, 

określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt. Kryteria okresu przechowywania 

ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w JRWA; 

6) mam prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do 

przenoszenia danych, a także do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem, 

7) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób, który spowoduje zautomatyzowane 

podjęcie decyzji wobec mnie, jak również moje dane osobowe nie będą poddawane 

profilowaniu, 

8) mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli stwierdzę, że przetwarzanie 

moich danych osobowych narusza przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do 

realizacji celu o którym mowa w pkt 3. Niepodanie informacji wskazanych we wniosku 

może spowodować pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 

 


