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Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

 

Potwierdzenie przyjęcia przez Centrum Usług Społecznych w Bełżycach 

 

 

WNIOSEK O UDZIELENIE USŁUG SPOŁECZNYCH 

Na podstawie Uchwały Nr  XLI/445/2021 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie: Przyjęcia Programu Usług 

Społecznych (Dz. U. Woj. Lubelskiego 2021, poz. 2743) 

1. Zapoznaj się z warunkami przysługiwania usług społecznych, umieszczonymi w pouczeniu. 

2. Pole „stopień niepełnosprawności”, dotyczy tylko tych osób, które posiadają orzeczony stopień niepełnosprawności.  

 
1.DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ WNIOSEK – RODZICA,  LUB OPIEKUNA PRAWNEGO, 
PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO.  

 

IMIĘ  
 

  

NAZWISKO 
 

 
DATA URODZENIA 

 

  
NUMER PESEL 

 

           

 

 
OBYWALETSTWO 

  
STAN CYWILNY 

 
 
 

 

PŁEĆ 

 

        K 
 

         M 
 

STOPIEŃ 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

 

 
 

ADRES MIEJSCA 

ZAMIESZKANIA 

 
MIEJSCOWOŚĆ 

 

  
KOD - POCZTOWY 

 

 

ULICA 
 

 NUMER 

DOMU/MIESZKANIA 

 

 
NUMER TELEFONU 

 

  
ADRES E-MAIL 

 

 

 
2. DANE DZIECKA  

Składam wniosek o udzielenie usług społecznych dla małoletniego dziecka:  

 
IMIĘ  

 

  
NAZWISKO 

 

 
DATA URODZENIA 

 

  
NUMER PESEL 

 

           

 

STOPIEŃ  
POKREWIEŃSTWA 

 
 

STOPIEŃ 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

 

ADRES MIEJSCA 

ZAMIESZKANIA 
MIEJSCOWOŚĆ  KOD - POCZTOWY  
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ULICA  

NUMER DOMU/ 
MIESZKANIA 

 
 

 

3.SKŁADAM WNIOSEK NA NASTĘPUJĄCE USŁUGI SPOŁECZNE: (właściwe zaznaczyć) 

KLUB RODZICA I DZIECKA 
 

 

 

INDYWIDUALNE PORADNICTWO LOGOPEDYCZNE  

MEDIACJE RODZINNE  

 
USŁUGI ASYSTENCKO-WSPIERAJĄCE ŚWIADCZONE 
W MIEJSCU ZAMIESZKANIA  

TERAPIA DLA RODZIN  

 
INDYWIDUALNA TERAPIA DLA OSÓB 
UZALEŻNIONYCH  

TERAPIA KRÓTKOTERMINOWA  

 

INDYWIDUALNE PORADNICTWO DIETETYCZNE  

INDYWIDUALNE PORADNICTWO 
PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB DOROSŁYCH 

 

 
INDYWIDUALNE PORADNICTWO 
PSYCHIATRYCZNE  

INDYWIDUALNE PORADNICTWO 

PSYCHOLOGICZNE DLA DZIECI 
 

 

KLUB AKTYWNOŚCI LOKALNEJ  

 

 

 
 

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

  
                                            (miejscowość i data)                           (czytelny podpis wnioskodawcy) 

                        
POUCZENIE 

1.Na podstawie Uchwały Nr  XLI/445/2021 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie: Przyjęcia Programu Usług 
Społecznych (Dz. U. Województwa Lubelskiego 2021, poz. 2743) Usługi społeczne oferowane w ramach Programu Usług Społecznych 
świadczone będą nieodpłatnie dla mieszkańców gminy Bełżyce w ramach realizacji projektu  „Nowa jakość usług społecznych w gminie 

Bełżyce”  finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla 
rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2.Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych 1. Usługi społeczne 
określone w programie usług społecznych mogą być kierowane do osób, rodzin, grup społecznych, grup mieszkańców o określonych 

potrzebach lub ogółu mieszkańców. Przy opracowywaniu programu usług społecznych gmina bierze pod uwagę diagnozę potrzeb i 
potencjału wspólno-ty samorządowej w zakresie usług społecznych, opracowaną przez centrum. 3. Program usług społecznych zawiera, 
w szczególności: 1) nazwę i cel programu; 2) okres realizacji programu; 3) opis potrzeb uzasadniających realizację programu; 4) 

charakterystykę i przewidywaną liczbę osób objętych programem; 5) określenie usług społecznych oferowanych w programie; 6) warunki i 
tryb kwalifikowania osób zainteresowanych do korzystania z usług społecznych określonych w programie; 7) wysokość opłaty za usługi 
społeczne, osoby uprawnione do uzyskania ulg w opłacie za usługi społeczne i wysokość tych ulg, jeżeli program przewiduje opłatę lub ulgi 

w opłacie za usługi społeczne; 8) sposób dokumentowania spełniania warunków, o których mowa w pkt 6, oraz uprawnień do uzyskania 
ulg w opłacie, o których mowa w pkt 7; 9) dane osobowe niezbędne do kwalifikowania osób zainteresowanych do korzystania z usług 
społecznych określonych w programie, w tym dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 i art. 10 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1); 10) organizację programu, w tym etapy jego realizacji; 11) sposób monitorowania i oceny 

programu oraz mierniki efektywności jego realizacji; 12) budżet programu oraz źródła jego finansowania. 4. Programy usług społecznych 
określające usługi społeczne uregulowane: 1) w przepisach odrębnych nie mogą uchybiać tym przepisom, w szczególności: a) standardom 
ich świadczenia, b) zasadom ich przyznawania; 2) w innych programach przyjętych przez gminę, nie mogą być sprzeczne z tymi 

programami. 5. Program usług społecznych jest udostępniany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy oraz na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej centrum. 

3.Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych 1. Rezygnacja z 
korzystania z usług społecznych określonych w programie usług społecznych wymaga poinformowania dyrektora centrum. Jeżeli program 
usług społecznych przewiduje opłatę za określone w nim usługi społeczne, rezygnacja nie zwalnia z ponoszenia opłaty za usługi  społeczne, 

z których osoba miała prawo korzystać do dnia złożenia rezygnacji. 2. W uzasadnionych przypadkach dyrektor centrum może zwolnić w 
całości albo w części osobę, o której mowa w ust. 1, z ponoszenia opłaty za usługi społeczne, z których miała ona prawo korzystać do dnia 

złożenia rezygnacji. 

4.Zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych 1. Centrum przetwarza 
określone w programie usług społecznych dane osobowe, w tym dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 i art. 10 rozporządzenia 
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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) wnioskodawców, 2) osób korzystających z usług społecznych określonych w programie usług społecznych oraz  
członków ich rodzin – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań centrum wynikających z ustawy. 2. Dane osobowe, o których mowa w 

ust. 1, podlegają zabezpieczeniom technicznym i organizacyjnym uniemożliwiającym: 1) nadużycia w wykorzystywaniu tych danych,  w 
szczególności przetwarzanie ich niezgodnie z celem lub udostępnianie osobom nieuprawnionym do ich przetwarzania; 2) zmianę, utratę, 
uszkodzenie lub zniszczenie tych danych. 3. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, zabezpiecza się w sposób odpowiedni do zagrożeń 

i ryzyka wystąpienia sytuacji, o których mowa w ust. 2, w szczególności biorąc pod uwagę, czy dane osobowe przetwarzane są w sposób 
zautomatyzowany czy w sposób inny niż zautomatyzowany, oraz uwzględniając zapewnienie kontroli nad tym, jakie dane osobowe, k iedy 
i przez kogo były przetwarzane. 4. Osoby przetwarzające dane osobowe, o których mowa w ust. 1, są obowiązane do zachowania ich w 

poufności. 

 

KARTA INFORMACYJNA 
dotyczy bezpośredniego zbierania danych 

Zgodnie z art. 13 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 (RODO) 

informujemy, że: 
Wypełniając obowiązek informacyjny, stosownie do wymogów 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) ("RODO") informujemy o tym, że wspólnie 
przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz informujemy o zasadniczej treści wspólnych uzgodnień Stron.  
Administratorem Pani/Pana danych osobowych są: 

1.Centrum Usług Społecznych, adres: ul. Fabryczna 2b 24-200 Bełżyce. (dalej „CUS” ) 
I.CUS administruje Pani/Pana danymi osobowymi w celu realizacji wniosku o świadczenie usług w ramach :  Programu Usług Społecznych 
(Uchwała Nr  XLI/445/2021 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie: Przyjęcia Programu Usług Społecznyc h), 

zwanego dalej „Programem”, a także po ustaniu celu przetwarzania, w późniejszym okresie - w celach archiwalnych i statystycznych, a 
także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Pani/Pana a CUS, co jest prawnie uzasadnionym interesem CUS.  
II. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym CUS powierzyli przetwarzanie danych, w zakresie niezbędnym 

do prawidłowej realizacji powierzonych im zadań, a w szczególności: Wykonawcy usług społecznych, dostawcy usług informatycznych i 
administracyjnych współpracujący z CUS.  
III. Planujemy przechowywać Pani/Pana dane przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji usługi w ramach Programu oraz okr es 

wymagany przepisami prawa z zakresu archiwizacji.  
IV.Ma Pani/Pana prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych lub ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w oparciu o zgodę, ma Pani/Pan także prawo żądania 

usunięcia Pani/Pana danych (prawo do bycia zapomnianym), bez wpływu na legalność przetwarzania Pani/Pana danych przed złożeniem 
żądania. 
V.Przysługuje Pani/Pana prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

VI.Przetwarzanie danych osobowych przez CUS jest niezbędne do udzielania i realizac ji usług społecznych. Podstawą prawną 
przetwarzania danych osobowych, w związku z realizacją statutowych zadań wynikających z przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 19 
lipca 2019 r.o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych jest art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO. 

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak jest konieczne do realizacji wskazanych celów. W przypadku zgody wyrażonej 
w związku z uczestnictwem w programie, dane osobowe są przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO). 

VII.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych również informujemy, że:  
a.CUS oświadcza, że przetwarzają Pani/Pana dane osobowe zgodnie z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych 
określonymi w art. 5 RODO. 

b.CUS przechowuje wszelką dokumentację dotyczącą administrowania, dla potrzeb spełnienia wymogu rozliczalności.  
c.CUS nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.  
d.CUS zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do osób, których dostęp do danych 

osobowych jest potrzebny dla realizacji wyżej wymienionych celów. Dodatkowo CUS zapewnia, że do przetwarzania danych osobowych 
dopuszczają wyłącznie osoby, które mają imienne upoważnienie nadane przez CUS oraz, że osoby dopuszczone do przetwarzania danych 
osobowych zaciągnęły zobowiązanie do zachowania danych osobowych w tajemnicy, a także osoby zostały uprzednio przeszkolone z 

zasad i przepisów o ochronie danych osobowych. 
e.CUS zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych. CUS w celu zapewnienia bezpieczeństwa zapewnia: zdolność 
do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania danych osobowych; zdolność 

do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego; regularne 
testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych służących zapewnieniu bezpieczeństwa 
przetwarzania; w miarę potrzeb i możliwości Administrator zobowiązuje się do stosowania, tam gdzie ryzyko tego wymaga, pseudonimizację 

i szyfrowanie danych osobowych. 
f.CUS może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotowi przetwarzającemu przy zachowaniu wymogów wynikających z 
RODO, a w szczególności wymogów z art. 28 RODO. 

VIII.We wszelkich sprawach dotyczących ochrony Pani/Pana danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować się  z CUS. Oznacza to, 
że najlepiej, aby  kierowała/ł Pani/Pan komunikację w zakresie realizacji Pani/Pana praw do:  Inspektor Ochrony Danych, pocztą na adres: 
CUS Bełżyce, ul. Fabryczna 2b, 24-200 Bełżyce (najlepiej z dopiskiem "Inspektor danych osobowych"), emailem na adres iod@e-

biuroprawne.pl 

 
 
 
 

Potwierdzam zapoznanie się z powyższą informacją.  
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                       ……………………………………………………………... 

                                                                                                                                                                                           (data  i czytelny podpis wnioskodawcy) 


