
Załącznik nr 2 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

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

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 .                                                                                  

Kontakt e-mail:  pcpr@powiat.pszczyna.pl, telefon 32 449 01 45.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować pod 

adresem e-mail: ochrona.danych@pcprpszczyna.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na  podstawie  wyrażonej zgody na ich gromadzenie, 

przetwarzanie i przekazywanie podmiotom uprawnionym   ( art. 6 ust.1 lit. a   RODO) 

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

podopiecznego warunków uczestnictwa w programie "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2019                

i wydanie stosownej decyzji w tym zakresie   

5.W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 4  dane osobowe mogą 

zostać udostępnione na instytucją upoważnionym z mocy prawa lub podmiotom, którym 

Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych.  

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 -  w przypadkach i na zasadach określonych  w przepisach RODO. 

Ponadto, przysługuje Pani/Panu  prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. 

Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem 

7.W razie  uznania, iż przetwarzanie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Pszczynie 

danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą  przy ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa. 

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

wzięcia udziału przez Wnioskodawcę w Programie "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2019.                       

9.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres 

niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 4, lecz nie krócej niż okres 

wskazany w przepisach o archiwizacji lub do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.  

10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

11. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej 

Oświadczam, iż przyjmuję powyższe do wiadomości  

 

 

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

                                                                                                               /podpis/ 
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