Декларація на згоду обробки персональних даних
Відповідно до § 67 Кодексу соціального страхування X (SGB X) адміністративна процедура
Я,
Прізвище

Ім'я

Вулиця

Дівоче прізвище

Дата народження

Поштовий індекс, Місто

являюсь законним представником слідуючої особи:
Прізвище
Вулиця

Ім'я

Дівоче прізвище

Дата народження

Поштовий індекс, місце проживання

Та даю згоду на обробку та використання його/її персональних даних, з
метою подання заяви на отримання соціальної допомоги (розділ 3
Соціального кодексу Book XII) або базового забезпечення у старості та у разі
зниження працездатності (Розділ четвертий Соціального кодексу Book XII)
або Закону про пільги для шукачів притулку (AsylbLG )
Посадові особи, органи влади чи інші органи зобов'язані зберігати в таємниці
мої персональні дані / персональні дані осіб, законним представником яких я
являюся:
органи влади
банки
страхові компанії
Згода обмежується такими персональними даними, наскільки вони необхідні
для визначення кваліфікаційних вимог і визначення потреб в бажаних
соціальних послугах.
По відношенню до району Мерциг-Вадерн він вважається компетентним
постачальником соціальних послуг.
Перед підписанням цієї декларації я був проінформований про свої
зобов’язання відповідно до розділів 60 та інших Кодексу соціального
страхування – загальна частина – відповідно до яких я маю сприяти
всебічному з’ясовуванню фактів, щоб перевірити вимоги до бажаної
соціальної допомоги. Про наслідки порушення зобов’язання, співробітники
мене проінформували шляхом роздачі листівки.

Будь-яка особа, яка подає заяву або отримує соціальні виплати, повинна
вказати всі факти, які мають відношення до пільги, і повинна погодитися на
розкриття необхідної інформації третіми особами на запит відповідального
надавача послуг.
Відповідно до § 66 SGB, частина 1, частина 3, особі, яка не дотримується
свого зобов'язання щодо сприяння співпраці з соціальним органом, може
бути відмовлено в отриманні пільг та соціальних виплат, доки співпраця не
буде відновлена. Після відновлення співпраці і виконання вимог, надавач
послуг може згодом надати всі або частину соціальних виплат, від яких особі
було відмовлено відповідно до § 66.
66663 Мерціг, ____________
Дата

_______________________
Прізвище, ім’я

Наведений нижче підпис представника
Адміністратор району
____________________________

