KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. 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 zwane RODO) (Dz.Urz. UE L 119.1)
1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach
z siedzibą: ul. Łęczycka 28, 99-300 Poddębice.
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych Osobowych poprzez adres e-mail: piotrmariusz.karcz@gmail.com za pomocą telefonu
660 909 886 lub pisemnie na adres siedziby, wskazany w pkt 1.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach rekrutacji na podstawie zgody (art. 6 ust. 1
lit. a RODO) do Projektu ,,Mama wraca do pracy!’’ współfinansowego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020.
4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych.
5. Dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, przez okres
niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o
archiwizacji.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do
ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania, a także w
przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych (Rozdział III RODO-Prawa osoby, której dane dotyczą).
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
8. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa/wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym jest obligatoryjne. Konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak możliwości skorzystania ze wsparcia w ramach projektu.
9. Ponadto informuję, iż w związku z przetwarzaniem danych osobowych nie podlega Pani/Pan
decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu,
o czym stanowi art. 22 RODO.

Oświadczam, iż zapoznałam się z niniejszą klauzulą informacyjną.
…………………………………………………………………………………………………….
(data, czytelny podpis)

