
Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2021 

 
I. Dane osoby ubiegającej się o przyznanie usługi opieki wytchnieniowej (opiekuna prawnego/członka 

rodziny/opiekuna osoby niepełnosprawnej):   

Imię i nazwisko: ……………………………………………………..………………………………….. 

Data urodzenia: ………………………………………………………………………………….………. 

Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………….…….. 

Telefon: ………………………………………………………………………………………...………… 

E-mail: …………………………………………………………………………………………………….  

II. Dane dotyczące osoby niepełnosprawnej, w związku z opieką nad którą opiekun ubiega się o przyznanie 

usługi opieki wytchnieniowej:  

Imię i nazwisko: ………………………………………….. 

Data urodzenia: …………………………………………. 

Adres zamieszkania: …………………………………….. 

Informacje na temat ograniczeń osoby niepełnosprawnej w zakresie komunikowania się lub poruszania się 

(wypełnia opiekun/członek rodziny, który ubiega się o przyznanie usługi opieki wytchnieniowej): 

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

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

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

III. Preferowana forma i wymiar  świadczenia usług opieki wytchnieniowej:  

□ specjalistyczne poradnictwo  

□ nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki 

□ w godzinach …………………………………….     □ w dniach …………………………….….………………… 

 

IV. Oświadczenia:   

1. Oświadczam, że osoba niepełnosprawna, w związku z opieką nad którą ubiegam się o przyznanie usługi opieki 

wytchnieniowej) posiada ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności/orzeczenie równoważne  

lub że dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności* 

2. Oświadczam, że zapoznałem/łam się (zostałem/łam zapoznany/a) z treścią Programu „Opieka wytchnieniowa” – 

edycja 2021.  

3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu 

dla potrzeb niezbędnych do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa”  edycja 2021 (zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).   

 

………………………., data ………………    .……………………………..….………… 
(Podpis osoby opiekuna prawnego 

 lub członka rodziny/opiekuna osoby niepełnosprawnej)   

 

Potwierdzam uprawnienie do korzystania z usług opieki wytchnieniowej 

 

 

……………………………………………………..….. 
                         (Podpis osoby przyjmującej zgłoszenie)   

 

Decyzja o przyznaniu wsparcia: 
 

Przyznaję/odmawiam wsparcie w formie:………………………………… w ilości ………..godzin  

 

 ……………………………………………………. 
                                                                                                                                  (Data i podpis dyrektora) 

 

*Do Karty zgłoszenia należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu  niepełnosprawności/o niepełnosprawności. 

 
 



Szczegółowa klauzula informacyjna – obowiązek informacyjny z art. 13 RODO 

 

Przetwarzanie danych osobowych celu realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2021.  

 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie 

Lubelskim, Adres: ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski, Kontakt:                

tel. 15 8723-345, e-mail: sekretariat@pcprjanow.pl / pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt: iod@rodokontakt.pl 

3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji celu realizacji Programu „Opieka 

wytchnieniowa" – edycja 2021, który jest współfinansowany z Solidarnościowego Funduszu 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest zgoda osoby, której 

dane dotyczą- art. 6 ust. lit. a) i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO 

5. Administrator może przekazać dane osobowe jedynie uprawnionym z mocy prawa organom czy 

podmiotom i tylko w dopuszczalnym prawnie zakresie.  

6. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres wynikający z właściwych przepisów 

dziedzinowych i z uwagi na odpowiadającą danym kategorię archiwalną. 

7. Przysługują Pani/Panu  następujące prawa względem podanych danych osobowych: 

a) do dostępu ,   

b) do sprostowania ,  

c) do ograniczenia przetwarzania,  

d) do wycofania zgody w dowolnym momencie - wycofanie zgody nie wpływa na legalność 

przetwarzania w okresie gdy obowiązywała  

e) do usunięcia  

f) do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 

ani do profilowania. 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE. 

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie niemożność uzyskania wsparcia w ramach programu „Opieka wytchnieniowa" – 

edycja 2021 

 

 

 

Podstawy prawne: 

• Rozporządzenie 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) 

• Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

• Ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  

• Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
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