Załącznik nr 7 do wniosku pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

KLAUZULA INFORMACYJNA
( Aktywny samorząd )

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych, zwanym dalej RODO (Dz. Urz. UE L 119 ) informuję, iż:
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2.

3.
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6.

7.

8.

9.

10.
11.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach.
Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy:
telefonicznie: 43 678 40 40 wew.12
listownie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach, ul. Łęczycka 28, 99-200 Poddębice,
e-mail: pcpr@poddebicki.pl
W PCPR w Poddębicach wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod
numerem telefonu: 43 678 40 40 wew.12, pocztą e-mail: dadamiak.pcpr@poddebicki.eu lub pisemnie na adres
siedziby Administratora.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia dofinansowania w ramach pilotażowego programu
”AKTYWNY SAMORZĄD” na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. i art. 9 ust. 2 lit. b
RODO.
Odbiorcami danych będą tylko podmioty uprawnione z mocy prawa ( PFRON – w celu monitorowania i kontroli
prawidłowości realizacji programu).
PCPR w Poddębicach nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji
wskazanego celu, szczególnie z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od
administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
o prawie do przenoszenia danych.
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli zgody
na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym
momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
z obowiązującym prawem.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w PCPR
w Poddębicach, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach
ochrony danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie przy ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest
dobrowolne. Odmowa podania danych będzie skutkować brakiem realizacji wniosku.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Poddębicach

……..………………………………..
( d a t a i c z yt e l n y p o d p i s )

