KLAUZULA INFORMACYJNA
(PCPR - PFRON – PROGRAM AKTYWNY SAMORZĄD)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679z dnia 27 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) dalej
RODO informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Tucholi, z siedzibą ul. Kościuszki 16, 89-500 Tuchola, tel. 052 559 19 96, e-mail:
pcprtuchola@wp.pl
2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: inspektor.rodo@wp.pl
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze, związanym z rozpatrzeniem wniosku, a w przypadku
pozytywnego rozstrzygnięcia w celu przyznania dofinansowania ze środków
Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych

w

ramach

pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” na podstawie z art. 6, ust. 1, lit. c) i e)
oraz art. 9 ust. 2 lit bRODO stosownie do Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.
U. z 2018r. poz. 511)
4. Ma Pan/Pani prawo dostępu 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.
5. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom na mocy
obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności do Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 13, 00-828
Warszawa, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział
Kujawsko-Pomorski, z siedzibą przy ul. Szosa Chełmińska 30, 89-100 Toruń,
6. Pana/Pani dane od momentu pozyskania będą̨ przechowywane przez okres wynikający
z regulacji prawnych, kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym
rzeczowym wykazie akt dla organów powiatu i starostw powiatowych, stosownie do
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji

i

zakresu

działania

archiwów

zakładowych.

Kryteria

okresu

przechowywania

ustala

się̨

w

oparciu

o

klasyfikację

dokumentacji

w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
7. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do realizacji celu. Niepodanie
danych może skutkować odmową realizacji dofinansowania.
8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych jest
niezgodnez prawem.
9. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi nie podejmuje się decyzji
w sposób zautomatyzowany, w tym dane osobowe nie są profilowane.
10. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.

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

……………………………..
data i podpis Wnioskodawcy

