Warszawa, dnia………………………..

Powód małoletni………………..……………….………..….…..…. PESEL:
Reprezentowany przez przedstawiciela ustawowego:
…………………………………………………………………..…….. PESEL:

Pozwany: …………..……………………..……………….………… PESEL :
(imię i nazwisko)

(dokładny adres zamieszkania)

Sąd Rejonowy
dla Warszawy Pragi-Północ
w Warszawie
V Wydział Rodzinny i Nieletnich

POZEW O ALIMENTY
W imieniu małoletniego powoda wnoszę o:
1) zasądzenie od pozwanego ....................................... na rzecz małoletniego powoda ......................... tytułem
alimentów kwoty po ................... zł miesięcznie, płatną do rąk przedstawiciela ustawowego małoletniego .........
od dnia ........................

poczynając, do dnia ...............-go każdego miesiąca wraz z ustawowymi

odsetkami na wypadek zwłoki w płatności którejkolwiek z rat;

Ponadto wnoszę o:
1) wydanie wyroku zaocznego w przypadku nie stawienia się pozwanego na rozprawę;
2) nadanie wyrokowi z pkt. 1 i 2 klauzuli natychmiastowej wykonalności;
3) zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniego powoda kosztów procesu.

UZASADNIENIE
(w uzasadnieniu należy wskazać: składniki kosztów utrzymania dziecka, określić kwotowo koszt jego
miesięcznego utrzymania, sytuację rodzinną, zarobkową i majątkową każdego z rodziców: osoby będące na ich
utrzymaniu, wykonywany zawód, miejsce pracy i wysokość zarobków, posiadany majątek).
…………………………………………..
(własnoręczny podpis)
Załączniki:
1) odpis pozwu,
2) odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, jeżeli dziecko jest ze związku małżeńskiego,
3) odpis zupełny aktu urodzenia - jeżeli dziecko jest pozamałżeńskie,
4) zaświadczenie o wysokości dochodów
Należy podkreślić, że strona powodowa jest ustawowo zwolniona od kosztów sądowych tj. nie ponosi opłat od
pozwu za wyjątkiem roszczeń związanych z ciążą i porodem.

1.

Klauzula informacyjna
Administratorem w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) jest Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
(03-813) z siedzibą przy ul. Terespolskiej 15A.

2.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w tut. Sądzie: iod@srpragapolnoc.pl , tel. ( 22) 50-91-165.

3.

Podstawą Przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9.ust 2 lit. f w/w
Rozporządzenia.

4.

Dane osobowe przetwarzane są w celu sprawowania wymiaru sprawiedliwości, zgodnie z wnioskiem strony.
Dane osobowe, podane dodatkowo, przetwarzane są w celu usprawnienia komunikacji pomiędzy sądem a
interesantem.

5.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy i sędziowie w Sądzie.

6.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia
5 marca 2004r. w sprawie archiwizowania akt spraw sądowych Dz. U. 2014, poz. 991 z późn. zm.)

7.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania. W przypadku podania danych osobowych w szerszym zakresie, niż wskazany w przepisach
prawa, wymagana będzie zgoda podmiotu danych, co będzie wiązało się z uprawnieniem do cofnięcia zgody
oraz uprawnieniem żądania usunięcia tych danych.

8.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Data i czytelny podpis
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH KONTAKTOWYCH
Będąc poinformowanym o prawach, jakie mi przysługują, w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych,
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci adresu e-mail i numeru telefonu przez Sąd
Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie. Przyjmuję jednocześnie do wiadomości, iż podanie tych
danych jest dobrowolne( nie jest wymagane przez przepisy prawa) i cofnięcie zgody na ich przetwarzanie może
nastąpić w każdej chwili, z zachowaniem formy pisemnej w wersji elektronicznej bądź tradycyjnej – wniosek
kierowany do Inspektora Ochrony Danych.

Data i czytelny podpis

