
Zarządzenie Nr 4252/2018

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 28 maja 2018 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3270/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia
19 maja  2017  roku  w  sprawie  zasad  potwierdzania  sprawowania  opieki
faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej.

Na podstawie art.  30 ust.  1 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, ze zm. Dz. U. z 2017 r. poz. 2232 i Dz. U.
z 2018 r. poz. 130), w związku z art. 12b ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 roku
o rencie socjalnej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 982, ze zm. Dz. U. z 2013 r. poz 1650,
Dz. U. z 2014 r. poz. 1175 i poz. 1682, Dz. U. z 2017 r. poz. 1543) zarządza się
co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 3270/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 maja 2017
roku w sprawie zasad potwierdzania sprawowania opieki faktycznej nad osobą
uprawnioną do renty socjalnej zmienia się załącznik, który otrzymuje brzmienie
określone w załączniku do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2

Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Zastępcy  Prezydenta  Miasta  Płocka
ds. Polityki Społecznej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski



Załącznik
do Zarządzenia Nr 4252/2018

Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 maja 2018 r.

Płock, dnia  ....................................

WNIOSEK
o potwierdzenie sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną 

do renty socjalnej

Wnioskodawca:

.....................................................
(imię i nazwisko osoby sprawującej opiekę)

.....................................................
(adres zamieszkania osoby sprawującej opiekę)

Prezydent Miasta Płocka

Proszę o potwierdzenie sprawowanej przeze mnie opieki faktycznej nad osobą
uprawnioną do renty socjalnej, której nie może samodzielnie odebrać:

..................................................................….

(imię i nazwisko osoby nad którą jest sprawowana opieka)

.....................................................................

(adres zamieszkania osoby nad którą jest sprawowana opieka)

           ....................................................
                              (własnoręczny podpis wnioskodawcy)

Zgodnie  z  art.  13  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.

informujemy, że:

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;

2. kontakt z inspektorem ochrony danych – andrzej.kobylski@płock.eu;

3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku o potwierdzenie sprawowania opieki faktycznej

nad osobą uprawnioną do renty socjalnej,  zgodnie z przepisami  art. 12b ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca

2003 roku o rencie socjalnej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 982, ze zm.);

4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na

podstawie przepisów prawa;

5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat;

6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,

ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową
realizacji wniosku o potwierdzenie sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej. 


