
Załącznik Nr 1  
do „Procedury postępowania przy ubieganiu się o pomoc zdrowotną 
dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów oraz nauczycieli 
korzystających z nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych” 

 
………………………………………..                                                               ................................................................ 
                   (nazwisko i imię)                                                                                                                              (miejscowość, data) 
 

……………………………………….. 

 

……………………………………….. 
               (adres zamieszkania) 

Dyrektor 

Dolnośląskiej Szkoły Policealnej Medycznej 

im. Marii Skłodowskiej – Curie we Wrocławiu 

ul. Stawowa 24, 50-018 Wrocław 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU PIENIĘŻNEGO NA POMOC ZDROWOTNĄ DLA NAUCZYCIELI 
 

Proszę o przyznanie mi zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną z powodu: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

W celu potwierdzenia zasadności mojego wniosku załączam następujące dokumenty: 

1) ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

2) ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

3) ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

4) ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

5) ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

......................................................... 
podpis wnioskodawcy 
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K L A U Z U L A  I N F O R M A C Y J N A  
 

 dotycząca przyznania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 
 
 

Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia 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) 

1) Administratorem Pani/ Pana danych jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we 

Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław; 

2) Inspektor Ochrony Danych, e-mail inspektor@umwd.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym ze świadczeniami w ramach pomocy 

zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO; 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji zadania, o którym 

mowa powyżej.   

6) Dane osobowe będą ujawniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, 

operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej), podmiotom 

realizującym archiwizację; 

7) Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 

profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia; 

8) Podanie danych Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych skutkować będzie 

brakiem możliwości przyznania świadczenia. 

 
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania do: 
 
1) dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania; 
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – 

na zasadach określonych w RODO. 
 
 
 

Z treścią klauzuli zapoznałam/em się 

 

 

………………………………………….…………                            …………………………………….…… 
                       data i miejsce                                                                                        podpis 
 

mailto:inspektor@umwd.pl

