
Oświadczenie – klauzula informacyjna  do wniosku składanego do PCPR 
w Świdniku 

 
1. Składając niniejszy wniosek wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

przez administratora danych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku, 
ul. Elizy Orzeszkowej 4, 21-040 Świdnik, tel.: +48 81 751 54 32 adres e-mail: 
kancelaria@pcprswidnik.pl 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 
3. Państwa dane osobowe są pozyskane w związku wypełnieniem obowiązku prawnego 

ciążącym na administratorze. Dane osobowe uzyskane od Państwa będą przetwarzane 
również w celu, prowadzenia analiz i statystyk, archiwizacji oraz ewentualnego 
udzielania odpowiedzi na Państwa pisma oraz wnioski. Zgodnie z udzieloną przez 
Państwa zgodą  przetwarzanie odbywać się będzie w zakresie niezbędnym do realizacji 
celów wynikających z ochrony żywotnych interesów osoby lub osób, której dane 
dotyczą. Państwa dane mogą być przekazane innym instytucjom w zakresie minimalnym 
który jest nie zbędny do prawidłowego wykonania obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze danych. Państwa dane nie będą przekazane do państwa trzeciego poza 
teren Unii Europejskiej. Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do żądania 
dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania oraz żądania 
uzupełnienia niekompletnych danych osobowych a także usunięcia danych lub 
ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto mają Państwo możliwość wniesienia 
sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych przez 
Administratora chyba że administrator może przetwarzać dane osobowe na innej 
podstawie niż Państwa zgoda. Mają także Państwo prawo przeniesienia danych 
osobowych do innego Podmiotu. W przypadku wątpliwości mają Państwo prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Świdniku nie korzysta z systemów służących do profilowania danych. Wszelkie 
pytania i uwagi co do przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy kierować na 
adres siedziby Administratora. 

4. Uprzejmie informujemy iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku przy ul. Elizy Orzeszkowej 4, 21-040 Świdnik, 
tel.: +48 81 751 54 32, adres e-mail: kancelaria@pcprswidnik.pl 

5. Oświadczam iż zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej. 
           
 
 
 
 
 
         .................................................. 
                  ( czytelny podpis) 
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