
OŚWIADCZENIE 
dot. kryteriów dodatkowych  

 
Ja, niżej podpisany/a 

...................................................................................................................................................................  
(imię i nazwisko) 

zamieszkały/a w 

...................................................................................................................................................................  
(miejscowość, kod, ulica, nr domu, nr działki) 

 
w związku ze złożeniem Deklaracji uczestnictwa w Projekcie grantowym partnerskim  pn. „Słoneczna Gmina Pszczyna 

– Etap I” przygotowywanym przez Gminę Pszczyna, niniejszym oświadczam, że :  

Lp. Opis kryteriów dodatkowych TAK* NIE* 

1. W ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie grantu otrzymałem 
pomoc rzeczową w postaci opału (lub ryczałtu na jego zakup) w rozumieniu ustawy z 21 
czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2021  ) oraz przepisów o 
pomocy społecznej  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268)                                                                     

  

2. Członkami mojego gospodarstwa domowego są osoby z niepełnosprawnością, czyli osoby 
niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 573) a także osoby 
z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie 
zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. 2020 poz. 685). 

  

3. W moim gospodarstwie domowym, w dniu złożenia wniosku  o udzielenie grantu są osoby 
posiadające przyznane prawo do świadczenia rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 28 
listopada 2003 r. oświadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 111). 

  

4. Moje gospodarstwo domowe zaliczane jest do rodzin wielodzietnych i/lub rodzin 
zastępczych, odpowiednio w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 111) oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2020 poz. 821).  

  

 
Oświadczam*, że wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i 
art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 
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”), oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, zawartych w przekazanych 
przeze mnie dokumentach i oświadczeniach  w ramach udziału w  projekcie grantowym pn. „Słoneczna Gmina 
Pszczyna – ETAP I”.    
 
 

….….........................................................................  
  data i  czytelny podpis składającego oświadczenie  

* zaznaczamy poprzez wstawienie znaku „X” 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Pszczynie reprezentowany przez  Burmistrz Pszczyny, ul. Rynek 2, 43-200 

Pszczyna, tel. 32 449 39 00, e-mail: pszczyna@pszczyna.pl  
2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@pszczyna.pl, 

telefon: 32 449 39 69 lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej. 
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1, lit. a oraz 9 ust. 2 lit. a  RODO w celu wzięcia udziału  

w  projekcie grantowym partnerskim  pn. „Słoneczna Gmina Pszczyna – ETAP I”. 
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy i podmioty upoważnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa, 

oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania. 
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż wynikający z przepisów ustawowych. 
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez podmioty przetwarzające lub nadzorowane przez Urząd Miejski w Pszczynie, 

przysługują Pani/Panu następujące prawa : prawo dostępu do treści swoich danych, prawo sprostowania swoich danych osobowych, prawo do 
usunięcia danych,  prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,  prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

8. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.  

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości uczestnictwa przez  
Pani/Pana w powyższym projekcie grantowym.  

10. W oparciu o dane osobowe Urząd Miejski w Pszczynie nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji 
będących wynikiem profilowania. 
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