OŚWIADCZENIE
W oparciu o art. 23 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.
883 ze zmianami) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez MGOPS w Sępopolu w celu
realizacji zadań wynikających z ustawy o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U z 2001 r. Nr 71 poz. 734 ze
zmianami) w systemach informatycznych oraz kartotekach, ewidencjach, skorowidzach, księgach, wykazach i
innych zbiorach ewidencyjnych moich danych osobowych podanych przeze mnie w związku z ubieganiem się o
udzielenie dodatku mieszkaniowego.
Zgoda, o której mowa powyżej obejmuje również przetwarzanie danych osobowych przez w/w podmiot
w przyszłości jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania.
……………………………………………, dnia…………………….
(miejscowość)

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

Oświadczenie podpisano w mojej obecności………………………………. ……………………………..
(Imię i nazwisko, podpis)
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