Разрешение за предоставяне на информация/
Известие по Закона за защита на личните данни

Министерство на благоустройството и градското
развитие на САЩ
Отдел за обществено осигуряване на жилища и жилища за
лица от индиански произход (ЖГИП)
СУБ КОНТРОЛЕН НОМЕР: 2501-0014
Валидност до 07/31/2017

на Министерство на благоустройството и градското развитие (МБГИ) на САЩ
и Жилищната агенция/организация (ЖО)
Общественото жилищно подпомагане (ОЖП)
изисква предоставянето на информация
(Зачеркнете, ако няма налична) (Пълен адрес,
име на лицето за контакти и дата)

ЖЛИП изисква предоставянето на информация:
(Зачеркнете, ако няма налична) (Пълен адрес, име на
лицето за контакти и дата)

Чикагски отдел по настаняването
60 E. Van Buren Street,
Chicago, IL 60605
Правна разпоредба: Раздел 904 на Закона „Стюърт МакКини“ за
промените в помощите за бездомни хора от 1988 г., изменен от
Раздел 903 от Закона за жилищата и развитие на общността от
1992 г. и Раздел 3003 от Закона за уравняване на бюджета
“Омнибус“ от 1993 г. Този закон е установен в 42 U.S.C. 3544.
Този закон изисква да подпишете формуляр за съгласие, за да
разрешите: (1) МБГР и Жилищната агенция / организация (ЖО) да
поискат да се провери заплата и почасовото ви заплащане от
настоящи или предишни работодатели; (2) МБГР и ЖО да поискат
информация за заплата и обезщетение за безработица от
Държавната агенция, отговаряща за съхраняването на тази
информация; (3) МБГР да поиска определена информация от
данъчната ви декларация от Службата за социално осигуряване и
от Службата за вътрешни доходи на САЩ. Законът също изисква
независима проверка на информацията за доходите.
Следователно, МБГР или ЖО могат да поискат информация от
финансовите институции, за да се провери дали отговаряте на
условията и нивото на обезщетяване.
Цел: Като подпишете този формуляр, вие давате разрешение на
МБГР и на гореспоменатата ЖО да поискат проверка на
информацията за доходите от посочените в този формуляр
източници. МБГР и ЖО се нуждаят от тази информация, за да
проверят доходите на вашето домакинство, за да могат да се
уверят, че вие отговаряте на критериите за обезщетение за
подпомагано жилище и това обезщетение е определено на
точното ниво. МБГР или ЖО могат да участват в компютърни
програми за съвпадение на информация с тези източници, с цел
да се провери дали отговаряте на критериите и нивото на
обезщетяване.
Използване на получената информация: МБГР е задължено да
защитава информацията за доходите, която получава в
съответствие със Закона за защита на личните данни от 1974,
5 U.S.C. 552a. МБГР може да предоставя информацията (с
изключение на информацията от данъчната декларация) за някои
рутинни употреби, като например за целите на правоприлагането
от други правителствени агенции, на федералните агенции за
установяване на пригодността за работна заетост и на ЖО за
целите на определяне на помощ за жилище. МБГР също така се
задължава да защитава информацията за доходите, която
получава, в съответствие с приложимото щатско законодателство
за защита на личните данни. Служителите на МБГР и ЖО могат да
бъдат обект на санкции за неразрешеното разкриване или
неправилна употреба на информация за доходите, която се
получава на базата на формуляра за съгласие. Частните
собственици не могат да искат или да получават информация,
за каято е дадено съгласие да бъде използвана чрез този
формуляр.
Оригиналът се запазва от изискващата организация
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Кой трябва да подпише този формуляр за съгласие: Всеки
член на домакинството, който е на или над 18 години, трябва да
подпише този формуляр. Допълнителни подписи трябва да бъдат
получени от
нови възрастни членове, присъединяващи се към домакинството,
или когато членовете на домакинството станат на 18 години.
Лицата, които кандидатстват за или получават помощ по следните
програми, са задължени да подпишат този формуляр за съгласие:
Общински жилища под наем , собственост на ОЖП „Turnkey III“
възможности за взаимопомощ при собственост на жилище Раздел
23 и 19(c) наети жилища по раздел 23 за оказване на помощ за
плащания за собственост под наем на ЖО за хора с индиански
произход раздел 8, Сертификат за наем по Раздел 8, Ваучер за
наем по раздел 8 Умерена рехабилитация
Неподписване на формуляра за съгласие: Неподписването на
този формуляр за съгласие може да доведе до отказ до допускане
до класиране или прекратяване на обезщетения, или и двете.
Отказът до допускане до класиране или прекратяване на
обезщетения се подчинява на процедурите за обжалване и
Раздел 8 за неформални съдебни процедури.
Източници на получаване на информация
Щатски агенции за събиране на информация за заплати.
(Това съгласие е ограничено до заплати и обезщетения за
безработица, които съм получил по време на период(и) в
рамките на последните 5 години по времето на получаване
на обезщетения за жилищна помощ)
Администрацията за социални осигуровки на САЩ (само за
МБГР) (Това съгласие се ограничава до информацията за
заплати и доходи от самостоятелната заетост и плащания на
пенсионни доходи, както е посочено в Раздел 6103(l)(7)(A)
от Кодекса за вътрешни доходи.)
Администрацията за социални осигуровки на САЩ (само за МБГР)
(Това съгласие се ограничава до информацията за нетрудови
доходи [т.е., лихви и дивиденти].)
Информация може да бъде получена директно от: (а) настоящите
и бившите работодатели относно заплатите и надниците и (б) от
финансови институции относно нетрудови доходи (т.е. лихви и
дивиденти). Разбирам, че информацията за доходи, получена от
тези източници, ще се използва за проверка на информацията,
която предоставям за определяне на допустимостта за програми
за жилищна помощ и нивото ми на обезщетяване. Това съгласие е
ограничено до заплати и обезщетения за безработица, които съм
получил по време на период(и) в рамките на последните 5 години
по времето на получаване на обезщетения за жилищните ми
нужди
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Съгласие: Давам съгласието си и разрешавам на МБГР или ЖО да изискват и да получават информация за доходите
ми от източниците, посочени на този формуляр, за целите на проверката на моята допустимост и ниво на
обезщетяване по програми за подпомагане на жилищните нужди на МБГИ. Разбирам, че ЖО, която получава
информация за доходите ми според този формуляр за съгласие, не може да го използва, за да откаже, намали или да
прекрати помощ, без първо независимо да провери каква е сумата, дали всъщност съм имал достъп до средствата и
кога са получени средствата. Освен това ми се разрешава да оспорвам тези решения.
Срокът на валидност на този формуляр за съгласие изтича 15 месеца след подписването му.

Подписи:
__________________________________________

______________

Глава на домакинството

Дата

___________________________________________
Номер на социалната осигуровка (ако има такъв) на
главата на домакинството

__________________________________________________
Друг член на семейството над 18-годишна възраст

______________
Дата

________________________________________________
Съпруг/а

______________
Дата

__________________________________________________
Друг член на семейството над 18-годишна възраст

______________
Дата

_________________________________________________
Друг член на семейството над 18-годишна възраст

______________
Дата

__________________________________________________
Друг член на семейството над 18-годишна възраст

______________
Дата

_________________________________________________
Друг член на семейството над 18-годишна възраст

______________
Дата

__________________________________________________
Друг член на семейството над 18-годишна възраст

______________
Дата

Известие по Закона за защита на личните данни Правна разпоредба: Министерство на благоустройството и градското
развитие (МБГИ) на САЩ има право да получава тази информация според Закона за жилищната уредба на САЩ от 1937 (42
U.S.C. 1437 и посл.), Раздел VI от Закона за гражданско право от 1964 (42 U.S.C. 2000d), и от Закона за справедлива жилищна
уредба (42 U.S.C. 3601-19). Законът за жилищата и развитието на общността от 1987 (42 U.S.C 3543) изисква кандидатите и
участниците да представят номера на социалната осигуровка за всеки член на семейството, който е на или над шест годишна
възраст. Цел: Вашият доход и друга информация се събират от МБГР, за да се определи дали отговаряте на условията,
подходящият размер на жилището, както и размерът, който вие и вашето семейство ще заплащате за наема и комуналните
услуги. Друга употреба: МБГР използва доходите на семейството ви и друга информация, която да помогне в управлението и
мониторинга на подпомагани от МБГР програми за жилищно настаняване, за защита на финансовите интереси на държавата,
както и за проверка на точността на информацията, която предоставяте. Тази информация може да бъде предоставена на
съответните федерални, щатски и местни агенции, когато това е уместно, или на граждански, наказателни или регулаторни
следователи и прокурори. Информацията, въпреки това, няма да се разкрива или разпространява извън МБГР, освен ако не е
позволено или се изисква от закона по друг начин. Наказание: Вие трябва да предоставите цялата искана от страна на ЖО
информация, включително всички номера на социални осигуровки, които вие и всички други членове на домакинството на
или над шест годишна възраст имате и употребявате. Предоставянето на номерата на социални осигуровки за вас и всички
други членове на домакинството на или над шест годишна възраст е задължително, а непредоставянето на номерата на
социални осигуровки ще се отрази на вашата допустимост. Непредоставянето на която и да е част от исканата информация
може да доведе до забавяне или отхвърляне на вашето одобрение за допустимост.
Санкции за неправомерна употреба на това съгласие:
МБГР, ЖО и всеки собственик (или който и да е служител на МБГР, ЖО или собственик) могат да подлежат на санкции за неразрешено
разкриване или неправилна употреба на информацията, събрана въз основа на формуляра за съгласие.
Използване на информацията, събрана въз основа на формуляр МБГР 9886 се ограничава до целите, цитирани от формуляр МБГР 9886.
Всяко лице, което съзнателно или умишлено иска, получава или разкрива някаква информация под фалшив претекст, засягаща даден
кандидат или участник, може да бъде обвинено в дребно престъпление и глобено не повече от 5000 долара.
Всеки кандидат или участник, засегнати от небрежно разкриване на информация може да предяви граждански иск за вреди и да потърси други
обезщетения, които биха били подходящи, срещу длъжностно лице или служител на МБГР, ЖО или собственик, отговарящи за непозволено
разкриване или неправилна употреба на информацията.

Оригиналът се запазва от изискващата организация
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