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Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją 

Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, niezbędnych w zakresie skorzystania z Programu „Opieka 

wytchnieniowa” – edycja 2022. 

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 jest dobrowolne ale 

stanowi warunek przystąpienia do Programu. 

Nie udzielenie zgody, bądź wycofanie zgody przed zakwalifikowaniem do Programu skutkuje niemożnością przystąpienia do 

Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. 

Dodatkowo oświadczam, że na podstawie art. 75 § 1, 2 Kpa*- uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu 

karnego** dane zawarte we wszystkich dokumentach do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 są prawdziwe                        

i aktualne oraz jestem świadomy/a konsekwencji grożących mi w razie oświadczenia nieprawdy lub zatajenia prawdy. 

 

 

……………………….....       …………………………………. 

    miejscowość, data                                czytelny Podpis 

 

 

 

 

* Art. 75 Kpa § 1. Jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W szczególności dowodem mogą 
być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny. § 2. Jeżeli przepis prawa wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego 
w drodze zaświadczenia właściwego organu administracji, organ administracji publicznej odbiera od strony, na jej wniosek, oświadczenie złożone pod rygorem 
odpowiedzialności za fałszywe zeznania.  

** Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia 

wolności do 3 lat. § 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień uprzedził zeznającego o odpowiedzialności 
karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenia. § 3. Nie podlega karze kto wiedząc o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytania, składa fałszywe 

zeznanie z obawy przed odpowiedzialnością karną. § 4. Kto, jako biegły, rzeczoznawca lub tłumacz, przedstawia fałszywą opinię lub tłumaczenie mające służyć za dowód 
w postępowaniu określonym w § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 5. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstapić od jej 
wymierzenia, jeśli: a) fałszywe zeznanie, opinia lub tłumaczenie dotyczy okoliczności nie mogących mieć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy, b) sprawca dobrowolnie stosuje 
fałszywe zeznanie, opinię lub tłumaczenie, zanim nastąpi, chociażby nieprawomocne rozstrzygnięcie sprawy. § 6. Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, 

która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwości odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej. 


