
 

…………………., dnia ………………………..  r. 

 

 

………………………………………. 

 

………………………………………. 

 

………………………………………. 
imię, nazwisko, adres oraz nazwa jednostki OSP  

 

        

 

Urząd Gminy Trzebieszów 

 

      

 

OŚWIADCZENIE 

o wypłacie ekwiwalentu na konto bankowe 

 
 

Ja niżej podpisana(y) oświadczam, że należne środki pieniężne 

pochodzące z udziału w działaniu ratowniczym oraz akcji ratowniczej,  

za  ….. półrocze ……….. roku, były wypłacone na konto bankowe o nr: 

 

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

 

 

 

 .……………………………………… 

   (czytelny podpis) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” 

informuję, że: 

1. Administratorem Państwa danych jest Gmina Trzebieszów reprezentowana przez 

Wójta z siedzibą w Trzebieszowie Drugim 89, 21-404 Trzebieszów; numer telefonu: 

(25)796-03-55; adres e-mail: sekretariat@trzebieszow.gmina.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 

pośrednictwem adresu email:inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

3. Państwa dane będą przetwarzane w celu wypłaty ekwiwalentu za uczestnictwo w 

działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. 

4. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z 

ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych. 

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa, przez okres 5 lat. 

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą 

podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 

7. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 

(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu 

następujące prawa: 

a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

(RODO); 

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych 

skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

10. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom 

uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

 
 

 

 

 

 

 



 

……………………………….. 

pieczątka OSP 

 

ZESTAWIENIE ZBIORCZE DO WYLICZENIA 

EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO ZA UDZIAŁ 

W DZIAŁANIU ORAZ AKCJI RATOWNICZEJ 

OSP ………………………………………. 

 

Za …… półrocze ………. roku 

 

Lp. Nazwisko i imię Ilość 

rozpoczętych 

godzin 

Stawka za 

każdą 

rozpoczętą 

godzinę 

Należny ekwiwalent 

1 
  

20 zł 
 

 

2 
  

20 zł 
 

 

3   20 zł  

4   20 zł  

5   20 zł  

6   20 zł  

7   20 zł  

8   20 zł  

9   20 zł  

10   20 zł  

11   20 zł  

12   20 zł  

13   20 zł  

14 
 

 

 
20 zł 

 

15 
 

 

 
20 zł 

 

RAZEM  

 

 

 

 

……………………………………….

  Naczelnik lub Prezes OSP 

     

    
 

 

 



OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” 

informuję, że: 

1. Administratorem Państwa danych jest Gmina Trzebieszów reprezentowana przez 

Wójta z siedzibą w Trzebieszowie Drugim 89, 21-404 Trzebieszów; numer telefonu: 

(25)796-03-55; adres e-mail: sekretariat@trzebieszow.gmina.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 

pośrednictwem adresu email:inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

3. Państwa dane będą przetwarzane w celu wypłaty ekwiwalentu za uczestnictwo w 

działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. 

4. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z 

ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych. 

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa, przez okres 5 lat. 

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą 

podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 

7. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 

(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu 

następujące prawa: 

a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

(RODO); 

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych 

skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

10. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom 

uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

 

 

 

 

 

 



 

..............................................-...................... * 
   nr ewidencyjny zdarzenia                           

 

 ........................................ 
                (podmiot ) 

 

POTWIERDZENIE 

 

udziału w działaniu ratowniczym/akcji ratowniczej w dniu ........................................................ 

w godzinach** ……………......................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
(adres miejsca zdarzenia) 

 

 

Lp. 

 

Podmiot 

 

Osoby uczestniczące 

Czas udziału  w 

działaniu 

ratowniczych 

 

Uwagi 

     

 

Liczba pojazdów ratowniczych ........     Liczba ratowników  ........ 
 

         

 

   ...............................................................................  
            (imię, nazwisko i stopień kierującego działaniem ratowniczym)  

 
* wpisać numer ewidencyjny zdarzenia z ewidencji zdarzeń 

** czas interwencji (dla społecznych organizacji ratowniczych można uwzględnić również czas podwyższonej gotowości operacyjnej) 

  

 

 

 

 



 

…………………., dnia ………………………..  r. 

 

 

………………………………………. 

 

………………………………………. 

 

………………………………………. 
imię, nazwisko, adres oraz nazwa jednostki OSP  

 

        

 

Urząd Gminy Trzebieszów 

 

      

 

OŚWIADCZENIE 

o wypłacie ekwiwalentu na konto bankowe 

 
 

Ja niżej podpisana(y) oświadczam, że należne środki pieniężne 

pochodzące z udziału w działaniu ratowniczym oraz akcji ratowniczej,  

za  ….. półrocze ……….. roku, były wypłacone na konto bankowe o nr: 

 

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

 

 

 

 .……………………………………… 

   (czytelny podpis) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” 

informuję, że: 

9. Administratorem Państwa danych jest Gmina Trzebieszów reprezentowana przez 

Wójta z siedzibą w Trzebieszowie Drugim 89, 21-404 Trzebieszów; numer telefonu: 

(25)796-03-55; adres e-mail: sekretariat@trzebieszow.gmina.pl 

10. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 

pośrednictwem adresu email:inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

11. Państwa dane będą przetwarzane w celu wypłaty ekwiwalentu za uczestnictwo w 

działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. 

12. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z 

ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych. 

13. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa, przez okres 5 lat. 

14. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą 

podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 

15. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 

(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

16. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu 

następujące prawa: 

e. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

f. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

g. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

h. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

(RODO); 

11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych 

skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

12. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom 

uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

 
 

 

 

 

 

 



……………………………….. 

pieczątka OSP 

 

 

ZESTAWIENIE ZBIORCZE DO WYLICZENIA 

EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO ZA UDZIAŁ 

W SZKOLENIU ORAZ ĆWICZENIU 

OSP ……………………………. 

 

 

Data szkolenia lub ćwiczenia …………………………………………………………………. 

 

Godziny trwania szkolenia lub ćwiczenia …………………………………………………….. 

 

 

Lp. Nazwisko i imię Ilość 

rozpoczętych 

godzin 

Stawka za 

każdą 

rozpoczętą 

godzinę 

Należny ekwiwalent 

1 
  

20 zł 
 

 

2 
  

20 zł 
 

 

3   20 zł  

4   20 zł  

5   20 zł  

6   20 zł  

7   20 zł  

8   20 zł  

9   20 zł  

10   20 zł  

11   20 zł  

12   20 zł   

RAZEM  

 

 

 

 

………………………………………. 

Naczelnik lub Prezes OSP  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” 

informuję, że: 

17. Administratorem Państwa danych jest Gmina Trzebieszów reprezentowana przez 

Wójta z siedzibą w Trzebieszowie Drugim 89, 21-404 Trzebieszów; numer telefonu: 

(25)796-03-55; adres e-mail: sekretariat@trzebieszow.gmina.pl 

18. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 

pośrednictwem adresu email:inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

19. Państwa dane będą przetwarzane w celu wypłaty ekwiwalentu za uczestnictwo w 

działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. 

20. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z 

ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych. 

21. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa, przez okres 5 lat. 

22. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą 

podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 

23. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 

(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

24. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu 

następujące prawa: 

i. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

j. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

k. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

l. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

(RODO); 

13. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych 

skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

14. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom 

uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

 
 

 

 

 

 



 

…………………., dnia ………………………..  r. 

 

 

………………………………………. 

 

………………………………………. 

 

………………………………………. 
imię, nazwisko, adres oraz nazwa jednostki OSP  

 

        

 

Urząd Gminy Trzebieszów 

 

      

 

OŚWIADCZENIE 

o wypłacie ekwiwalentu na konto bankowe 

 
 

Ja niżej podpisana(y) oświadczam, że należne środki pieniężne 

pochodzące z udziału w szkoleniu oraz ćwiczeniu, za  …. półrocze ….… roku, 

były wypłacone na konto bankowe o nr: 

 

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

 

 

 

 .……………………………………… 

   (czytelny podpis) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” 

informuję, że: 

25. Administratorem Państwa danych jest Gmina Trzebieszów reprezentowana przez 

Wójta z siedzibą w Trzebieszowie Drugim 89, 21-404 Trzebieszów; numer telefonu: 

(25)796-03-55; adres e-mail: sekretariat@trzebieszow.gmina.pl 

26. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 

pośrednictwem adresu email:inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

27. Państwa dane będą przetwarzane w celu wypłaty ekwiwalentu za uczestnictwo w 

działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. 

28. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z 

ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych. 

29. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa, przez okres 5 lat. 

30. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą 

podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 

31. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 

(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

32. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu 

następujące prawa: 

m. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

n. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

o. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

p. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

(RODO); 

15. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych 

skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

16. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom 

uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

 

 

 

 



 

 

 

..............................................-...................... * 
   nr ewidencyjny zdarzenia                           

 

 ........................................ 
                (podmiot ) 

 

POTWIERDZENIE 

 

udziału w działaniu ratowniczym/akcji ratowniczej w dniu ........................................................ 

w godzinach** ……………......................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
(adres miejsca zdarzenia) 

 

 

Lp. 

 

Podmiot 

 

Osoby uczestniczące 

Czas udziału  w 

działaniu 

ratowniczych 

 

Uwagi 

     

 

Liczba pojazdów ratowniczych ........     Liczba ratowników  ........ 
 

         

 

   ...............................................................................  
            (imię, nazwisko i stopień kierującego działaniem ratowniczym)  

 
* wpisać numer ewidencyjny zdarzenia z ewidencji zdarzeń 

** czas interwencji (dla społecznych organizacji ratowniczych można uwzględnić również czas podwyższonej gotowości operacyjnej) 

  
 

 

 



 

 



……………………………….. 

pieczątka OSP 

 

 

ZESTAWIENIE ZBIORCZE DO WYLICZENIA 

EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO ZA UDZIAŁ 

W SZKOLENIU ORAZ ĆWICZENIU 

OSP ……………………………. 

 

 

Data szkolenia lub ćwiczenia …………………………………………………………………. 

 

Godziny trwania szkolenia lub ćwiczenia …………………………………………………….. 

 

 

Lp. Nazwisko i imię Ilość 

rozpoczętych 

godzin 

Stawka za 

każdą 

rozpoczętą 

godzinę 

Należny ekwiwalent 

1 
  

20 zł 
 

 

2 
  

20 zł 
 

 

3   20 zł  

4   20 zł  

5   20 zł  

6   20 zł  

7   20 zł  

8   20 zł  

9   20 zł  

10   20 zł  

11   20 zł  

12   20 zł   

RAZEM  

 

 

 

 

………………………………………. 

Naczelnik lub Prezes OSP  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” 

informuję, że: 

1. Administratorem Państwa danych jest Gmina Trzebieszów reprezentowana przez 

Wójta z siedzibą w Trzebieszowie Drugim 89, 21-404 Trzebieszów; numer telefonu: 

(25)796-03-55; adres e-mail: sekretariat@trzebieszow.gmina.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 

pośrednictwem adresu email:inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

3. Państwa dane będą przetwarzane w celu wypłaty ekwiwalentu za uczestnictwo w 

działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. 

4. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z 

ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych. 

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa, przez okres 5 lat. 

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą 

podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 

7. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 

(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu 

następujące prawa: 

a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

(RODO); 

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych 

skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

10. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom 

uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

 
 

 

 

 

 



 

……………………………….. 

pieczątka OSP 

 

ZESTAWIENIE ZBIORCZE DO WYLICZENIA 

EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO ZA UDZIAŁ 

W DZIAŁANIU ORAZ AKCJI RATOWNICZEJ 

OSP ………………………………………. 

 

Za …… półrocze ………. roku 

 

Lp. Nazwisko i imię Ilość 

rozpoczętych 

godzin 

Stawka za 

każdą 

rozpoczętą 

godzinę 

Należny ekwiwalent 

1 
  

20 zł 
 

 

2 
  

20 zł 
 

 

3   20 zł  

4   20 zł  

5   20 zł  

6   20 zł  

7   20 zł  

8   20 zł  

9   20 zł  

10   20 zł  

11   20 zł  

12   20 zł  

13   20 zł  

14 
 

 

 
20 zł 

 

15 
 

 

 
20 zł 

 

RAZEM  

 

 

 

 

……………………………………….

  Naczelnik lub Prezes OSP 

     

    
 

 

 



OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” 

informuję, że: 

1. Administratorem Państwa danych jest Gmina Trzebieszów reprezentowana przez 

Wójta z siedzibą w Trzebieszowie Drugim 89, 21-404 Trzebieszów; numer telefonu: 

(25)796-03-55; adres e-mail: sekretariat@trzebieszow.gmina.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 

pośrednictwem adresu email:inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

3. Państwa dane będą przetwarzane w celu wypłaty ekwiwalentu za uczestnictwo w 

działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. 

4. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z 

ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych. 

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa, przez okres 5 lat. 

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą 

podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 

7. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 

(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu 

następujące prawa: 

a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

(RODO); 

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych 

skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

10. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom 

uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

 

 

 

 

 

 


