Zapytanie o udzielenie informacji o osobie
z rejestru z dostępem ograniczonym
Zadanie lub postępowanie, w związku z którym zachodzi konieczność uzyskania informacji
o osobie :
Art. 12 pkt. 7 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle
seksualnym. Przed dopuszczeniem osoby do działalności związanej z wychowaniem, edukacją,
wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi.

Ja, niżej podpisany, którego dotyczy przedstawiona prośba, posługujący się następującymi danymi:
PESEL, jeśli został nadany: …………………………………………………………………………………………………………………
Nazwisko (Wymagane): …………………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwisko rodowe (Wymagane):……………………………………………………………………………………………………………………
Pierwsze imię (Wymagane):……………………………………………………………………………………………………………….…………
Imię ojca (Wymagane, jeśli imię ojca nie jest znane należy wpisać: brak danych):………………………………………
Imię matki (Wymagane):………………………………………………………………………………………………………………………….……
Data urodzenia (Wymagane):………………………………………………………………………………………………………….……………
przekazuję podane powyżej dane osobowe w celu weryfikacji występowania mojej osoby w Rejestrze
Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym i archiwizowania informacji z
tego Rejestru oraz poświadczam o ich autentyczności i w ślad za niniejszą decyzją wysyłam
odpowiedz z moimi danymi na adres: rspts@mamre.pl
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
1.
Administratorem danych osobowych jest Wspólnota Przymierza Rodzin „Mamre” z siedzibą,
ul. Zawierciańska 4, 42-410 Częstochowa, można do nas napisać na adres: Wspólnota Przymierza
Rodzin „Mamre” ul. Zawierciańska 4, 42-210 Częstochowa.
2.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt z nim możliwy jest za pomocą poczty
elektronicznej iodo@mamre.pl.
3.
Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, tj.
przeprowadzenie postępowania sprawdzającego wynikającego z art. 12 ust. 7 ustawy określającej
szczególne środki ochrony przeciwdziałające zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym oraz
archiwizacja uzyskanych informacji. Ponadto celem jest ustalenie, dochodzenie, egzekwowanie,
obrona lub ochrona roszczeń lub praw związanych ze świadczeniem przez administratora usług,
stanowiących prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Odbiorcami wszystkich
danych są wyłącznie podmioty realizujące prawo dostępu na każdym etapie postępowania.
4.
Mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.
5.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w procesie sprawdzającym.

---------------------------------------------------------------(imię i nazwisko)

