
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formularz  zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych 

przez Urząd na potrzeby realizacji Programu. 

imię i nazwisko 

data i miejsce urodzenia 

adres zamieszkania 

PESEL 

numer telefonu do kontaktu 

(opcjonalnie) 

 

oświadczam, że 

wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody1 na przetwarzanie przez Urząd do Spraw 

Kombatantów i Osób Represjonowanych powyższych danych osobowych w celu 

weryfikowania moich uprawnień do udziału w programie „Rachunek wdzięczności 

PGNiG” jako Powstańca Warszawskiego lub Weterana Wojny Obronnej 1939 roku. 

Powyższa zgoda obejmuje również udostępnianie przez Urząd informacji Fundacji 

PGNiG SA im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą w Warszawie o fakcie posiadania, 

nieposiadania lub utraty przeze mnie statusu Powstańca Warszawskiego lub 

Weterana Wojny Obronnej 1939 roku. 

W przypadku wyrażenia zgody przyjmuje do wiadomości, że mogę ją wycofać w 

każdym czasie, informując o tym Urząd pisemnie (wycofanie zgody nie wpływa na 

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

wycofaniem).  

Data i podpis  

 

 
 
 

                                                           
1 Niepotrzebne proszę skreślić. 

 

 

 

 

 

 



INFORMACJA 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, info@kombatanci.gov.pl 

2) Z inspektorem ochrony danych osobowych powołanym przez administratora Pani/Pana danych 
osobowych może się Pan/Pani skontaktować listownie pisząc na adres ul. Wspólna 2/4, 00-926 
Warszawa, lub za pomocą poczty elektronicznej ido@kombatanci.gov.pl. 

3) W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana stosownej zgody, celem przetwarzania danych 
osobowych przez Urząd będzie ustalenie Pana/Pani praw do korzystania z Programu „Rachunek 
wdzięczności PGNiG”. Podstawą prawną takiego przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

Dokumentację dotyczącą tego aspektu działalności naszego Urzędu zawierającą Pani/Pana dane 
osobowe musimy przechowywać przez okres wskazany w prawie. Dlatego będziemy przetwarzać 
Pani/Pani dane w celu archiwizacji w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, by 
zrealizować obowiązek określony w art. 5 ust. 1  i art. 34 ust. 1 pkt 1 z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 
narodowym zasobie archiwalnym. 

Nie jest też wykluczone, że hipotetycznie zdarzy się taka sytuacja, że o przekazanie Pani/Pana 
danych osobowych zgromadzonych w Urzędzie zwrócą się do nas w przyszłości podmioty publiczne – 
np. sądy czy prokuratura – w przypadku których będziemy mieli prawny obowiązek przekazania im 
danych – tu podstawą przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 

4) Pani/Pana dane osobowe w postaci informacji o posiadaniu/nieposiadaniu lub utraty Statusu 
Powstańca Warszawskiego lub utraty Statusu Weterana Wojny Obronnej 1939 roku będziemy 
przekazywać Fundacji PGNiG SA im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą w Warszawie. Pani/Pana 
danych osobowych nie będziemy przekazywać tzw. procesorom, czyli innym podmiotom 
przetwarzającym dane w naszym imieniu  

5) Zgromadzone dane będą przechowywane przez nas przez 5 lat, po upływie których zostaną 
poddane brakowaniu za zgodą Archiwum Akt Nowych. 

W przypadku zmiany przepisów lub wytycznych organów publicznych uprawnionych do ich 
formułowania, powyższe okresy mogą ulec zmianie.  

6) Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania 
(poprawienia), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

7) Przepisy RODO obligują nas do poinformowania, że przysługuje Pani/Panu również prawo do 
wniesienia sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec 
przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych. 

8) Przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa   Urzędu   Ochrony Danych   
Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

 

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane. 

 

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne do realizacji programu „Rachunek 
wdzięczności PGNiG”, bez ich podania nie jest możliwe zakwalifikowanie do tego programu ani jego 
realizacja wobec Pana/Pani. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne. 
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