Załącznik Nr 1 do Zarządzenia NR S.0050.23.2021

Szczegółowe zasady przyznawania „Prezentu Powitalnego” dla nowonarodzonych
mieszkańców Gminy Dobrodzień.
1. ”Prezent powitalny” przysługuje jednorazowo każdemu dziecku urodzonemu od
1 stycznia 2021 r. do 31.12.2021 r.
2. Świadczenie rzeczowe przyznawane jest jednorazowo, bez względu na dochód
rodziny.
3. Prezent powitalny wydaje się w oparciu o formularz wniosku, który można pobrać w
Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu lub na stronie www.dobrodzien.pl
4. Wniosek należy złożyć w ciągu 90 dni od dnia narodzin dziecka. Rozpatrzenie wniosku
odbywa się w ciągu 30 dni. W przypadku dzieci urodzonych przed dniem podjęcia
Zarządzenia, jednakże w 2021 r., okres na złożenie wniosku wynosi 90 dni od daty
podjęcia Zarządzenia.
5. Wniosek o „Prezent powitalny” może złożyć także opiekun prawny dziecka,
zamieszkujący z dzieckiem na terenie Gminy Dobrodzień.
6. Podpisany wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu,
w drodze pisemnej lub za pośrednictwem e-mail na adres urzad@dobrodzien.pl.
7. Złożenie wniosku wiąże się z wyrażeniem zgody na wizytę Burmistrza Dobrodzienia,
który w miarę możliwości osobiście wręczy „Prezent powitalny”.
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WNIOSEK O PRZYZNANIE PREZENTU POWITALNEGO DLA
NOWONARODZONEGO MIESZKAŃCA GMINY DOBRODZIEŃ
I.

DANE WNIOSKODAWCY:

IMIĘ:

NAZWISKO:

PESEL:

ADRES ZAMIESZKANIA:

ADRES ZAMELDOWANIA:

TELEFON KONTAKTOWY:

II.

DANE DZIECKA:

IMIĘ:

NAZWISKO:
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PESEL:

DATA URODZENIA:

ADRES ZAMIESZKANIA:

III.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Niniejszym oświadczam, że:
 WYRAŻAM

 NIE WYRAŻAM

zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych we wniosku w celu otrzymania „Prezentu
powitalnego” dla nowonarodzonych mieszkańców Gminy Dobrodzień.

 WYRAŻAM

 NIE WYRAŻAM

zgodę na opublikowanie moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz wizerunku jako
opiekuna/rodzica dziecka nowonarodzonego na stronie internetowej www.dobrodzien.pl

 ZAPOZNAŁEM/AM SIĘ
z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych
osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

…………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………….
MIEJSCOWOŚĆ, DATA
PODPIS WNIOSKODAWCY
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KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku z art.13 ust 1 i ust.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 „RODO”), informuję, że
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Dobrodzienia - Gmina
Dobrodzień, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy możliwy jest za pomocą: e-mail:
iod@dobrodzien.pl .
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku i przyznania
„Prezentu powitalnego” dla nowonarodzonych mieszkańców Gminy Dobrodzień.
4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu
określonego celu, o którym mowa w ust. 3, nie dłużej jednak niż przez okres 1 roku od dnia
otrzymania prezentu powitalnego.
6. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania.
7. Przysługuje Panu(i) prawo do cofnięcia zgody, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na
zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
8. Ma Pan(i) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pan(i), iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyznania „Prezentu Powitalnego”.
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