
 
 

 

  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W POWIATOWYM 
CENTRUM POMOCY RODZINIE W TUCHOLI 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 7 kwietnia 2016 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)  informujemy, że: 

 

 Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Tucholi, z siedzibą ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola, tel. 052 559 20 18. 

 Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: inspektor.rodo@wp.pl 

 Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6, ust. 1, lit. a) oraz art. 9, ust. 2 

lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 

2016 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) do celów związanych z rozpatrzeniem wniosku 

i/lub przyznaniem dofinansowania w ramach pilotażowego programu „Aktywny 

samorząd”. 

 Ma Pan/Pani prawo wglądu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich 

poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz do przenoszenia danych w przypadkach 

określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

7 kwietnia 2016 r. 

 Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z siedzibą Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa. 

 Zebrane dane będą przechowywane przez 10 lat zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

 Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna  

z brakiem możliwości otrzymania dofinansowania. 

 Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych jest niezgodne 

z prawem. 

 W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi nie podejmuje się decyzji w sposób 

zautomatyzowany, w tym dane osobowe nie są profilowane. 



 
 

 

  

 

 Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi dostępne na stronie internetowej 

www.pcprtuchola.pl oraz w siedzibie jednostki  

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną, znajdującą się powyżej; 

        

 

 …………………………….. 

                  Data i podpis Wnioskodawcy 


