
Klauzula informacyjna -  program „Aktywny samorząd” 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) 

informuję, że: 

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

Rodzinie w Zgorzelcu, ul. Boh. II AWP 8, 59-900 Zgorzelec. 

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kom: 603 154 875;  

e-mail: iod.pcpr@powiat.zgorzelec.pl. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b i c, art. 9 ust. 2 

lit. b RODO; ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie udzielonej zgody w celu 

realizacji zadań związanych z pilotażowym programem „Aktywny Samorząd”. 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Państwowy Fundusz Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych, dane będą przekazywane w celu monitorowania i kontroli 

prawidłowości realizacji programu przez Realizatora pilotażowego programu „Aktywny 

Samorząd” oraz do celów sprawozdawczych i ewaluacyjnych. Ponadto mogą być one 

ujawniane podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowy na świadczenie usług 

prawnych, IT, serwera mailowego.  

5. Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.  

6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem – przetwarzaniu danych 

osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia z tego tytułu skargi do organu 

nadzorczego. Adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO),  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00. 

7. Pani/Pana dane, nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 

tym profilowaniu.  

8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest 

obligatoryjne. Konsekwencją nie podania wymaganych prawem danych osobowych, 

będzie brak możliwości skorzystania z pomocy i wsparcia, które oferuje Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu. W pozostałych przypadkach podanie danych 

jest dobrowolne a zgoda na ich przetwarzanie może być odwołana w dowolnym 

momencie. 

9. Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowywane będą w czasie 

określonym przepisami prawa, zgodnie z Instrukcją kancelaryjną obowiązującą  

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu. 
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        podpis Wnioskodawcy 


