
Załącznik nr 2 do formularza wniosku w ramach pilotażowego programu PFRON ,,Aktywny samorząd” 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)            

z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż:  

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                        

z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Dworcowej 23. 

2. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie wyznaczony został Inspektor Ochrony 

Danych, z którym można skontaktować pod adresem e-mail: ochrona.danych@pcprpszczyna.pl. 

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych to art.6 ust.1 lit. b rozporządzenia ogólnego               

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO). 

4.Celem przetwarzania danych jest stwierdzenie spełnienia przez wnioskodawcę lub jego 

podopiecznego warunków uczestnictwa w programie, wydanie stosownej decyzji w tym zakresie,           

a także  zawarcie umowy dofinansowania  w ramach realizacji pilotażowego programu ,,Aktywny 

samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej                

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018, poz. 511, z późn. zm.).  

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być  podmioty upoważnione z mocy prawa. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia                             

lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania             

i przenoszenia danych. 

7.W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                      

w Pszczynie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo 

do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8.Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości 

wzięcia udziału przez Wnioskodawcę w pilotażowym programie ,,Aktywny samorząd”                                           

i zawarcia umowy dającej możliwość skorzystania z dofinansowania ze środków programu. 

9. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest również Państwowy Fundusz Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych  z siedzibą w Warszawie, przy ul. Aleja Jana Pawła II 13.  

Kompetencje oraz zadania administratorów zostały określone w ujednoliconym tekście pilotażowego 

programu „Aktywny samorząd” (tekst jednolity programu - załącznik do uchwały                                                   

nr 11/2018 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 10 grudnia 2018r., który dostępny jest na stronie 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). 

Może Pani/Pan wykonywać  prawa wynikające z RODO, o których mowa w pkt. 6 niniejszej 

informacji, wobec każdego z administratorów. 

10.Pani/Pana dane osobowe będą archiwizowane zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt 

obowiązującym u administratora danych. 

Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a i przyjmuję powyższe do wiadomości.  

 

Pszczyna, dnia……………………………                    ……………………………………………                                                                                                                                                                      

                                                                                                                         /podpis/ 
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