
Załącznik numer 2 

 

Klauzula informacyjna i zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych 

przez PCPR w Świdniku 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku, ul. E. Orzeszkowej 4, 21-040 Świdnik, 

tel. 81 751 54 32, adres e-mail: kancelaria@pcpr-swidnik.pl, jako administrator danych osobowych 

zawartych we wniosku, na podstawie art. 13 Rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i 

Rady z dnia 27.04.2016 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 

(zwanego dalej RODO), informuję, że: 

1. Dane osobowe zawarte we wniosku będą przetwarzane w celu przyznania dofinansowania 

z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

a i art. 9, ust. 2 lit. a RODO oraz gdy będzie to niezbędne do wypełnienia prawnie 

uzasadnionych celów administratora danych. 

2. Pani/Pana dane osobowe zostaną udostępnione Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w celu monitorowania i kontroli prawidłowości realizacji programu oraz 

do celów sprawozdawczych, ewaluacyjnych, prowadzenia analiz i statystyk, archiwizacji oraz 

ewentualnego udzielania odpowiedzi na Państwa pisma oraz wnioski. 

3. Ponadto Pani/Pana dane osobowe zostaną udostępnione odbiorcom danych (w rozumieniu 

art. 4 pkt 9 RODO), tj. podmiotom świadczącym asystę techniczną oprogramowania, służącego 

do obsługi zadań PFRON. 

4. Dane osobowe zawarte we wniosku będą przechowywane w czasie określonym przepisami 

prawa. 

5. W zakresie przetwarzania danych osobowych zawartych we wniosku, ma Pani/Pan prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Świdniku: 1) dostępu do danych osobowych zawartych we wniosku (na zasadach 

określonych w  art. 15 RODO); 2) sprostowania zawartych we wniosku danych osobowych 

(na zasadach określonych w  art. 16 RODO). 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją 

niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału 

w pilotażowym programie „Aktywny samorząd”.  

8. Kontakt z inspektorem ochrony osobowych: e-mail: jacek.siedlec@op.pl . 

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z powyższymi informacjami.   

Ponadto oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 6 

ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a w/w rozporządzenia.  

 

 

..............................................., dnia…………….................r.                    .............................................  

 miejscowość                                                                                       podpis Wnioskodawcy  

Niniejsze oświadczenie składa Wnioskodawca oraz inne pełnoletnie osoby posiadające zdolność do 

czynności prawnych, których dane osobowe zostały zawarte we wniosku. 
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