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imię i nazwisko/

adres zamieszkania

Załącznik nr 2 do Procedury udzielania wsparcia w POIK

nr telefonu

Wniosek o udzielenie wsparcia 
w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Sierpcu

Proszę o udzielenie pomocy*: i
□  psychologicznej □  | poradnictwa prawnego
□  poradnictwa socjalnego □  j schronienia

: -innej*.......................... .................................................. .......................... ...........

zuwagina................................:....................................... .......................................

Klauzula informacyjna dla Klientów 
Zgodnie żart. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż: i
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Sierpcu z siedzibą przy ulicy Świętokrzyskiej 2 A 09-200 Sierpc,
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się 
Pani/Pan skontaktować się telefonicznie-tel. 242757660 lub poprzez e-mail: 
p.malanowskapcpr@wp.pl
3) Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu wykonania zadań własnych powiatu oraz zadań 
zleconych realizowanych przez powiat, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ..
4) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

; gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
6) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w celu; 
rozpatrzenia spraw, nie podanie danych skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia,
7) Pani/Pana dane osobo we będą przechowywane zgodnie z Zarządzeniem Nr 11.2018
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu z dnia 25.05.2018r. w sprawie 
wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Sierpcu. I

czytelny podpis klienta

*Właściwe zaznaczyć

mailto:p.malanowskapcpr@wp.pl


2/2 wypełnia POIK

nr. ewidencyjny:........ ......................................
kategoria problemu wg „Kafeterii” problemów

1. Przestępstwa dotyczące osób dorosłych:
przestępstwa przeciw przemoc w rodzinie - 
życiu i zdrowiu -fizyczna

przemoc w rodzinie 
-psychiczna

przemoc w rodzinie 
-  seksualna

mobbing

drastyczne zaniedbanie 
osób zależnych

napaści
seksualne

handel ludźmi przestępstwa z 
nienawiści

stalking

2. Przestępstwa dotyczące dzieci:
przemoc fizyczna przemoc psychiczna przemoc seksualna drastyczne zaniedbanie
Klęski, katastrofy, 
wypadki masowe, 
zamachy

Żałoba i śmierć osób 
bliskich

Zamachy, próby 
samobójcze

Zaburzenia i choroby psychiczne 
bezpośrednio nie związane, z 
zdarzeniem krytycznym

Ostre problemy 
wychowawcze

Ostre problemy rodzinne, 
małżeńskie

Uzależnienia 
a) alkohol; b) narkotyki; 
c) inne

Inne

DATA PIERWSZEGO KONTAKTU:......../ ........... i

OSOBA PROWADZĄCA..... ............................ .......


