
Załącznik nr 1  do formularza wniosku w ramach pilotażowego programu   

„Aktywny samorząd” Moduł I i II 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 - 2 rozporządzenia 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 oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE PL L 119 s. 1) –dalej RODO - 

informujemy, że:  

I. Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie adres: ul. J. Piłsudskiego 40, 08-110 

Siedlce, adres e-mail: pcpr@pcprsiedlce.pl  tel./fax  25 644 81 72 oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 13. 

II. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym do kontaktów z osobami, których dane dotyczą w sprawach 

związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykorzystaniem praw przysługujących im na mocy 

rozporządzenia 2016/679 można skontaktować się pisząc na adres: 

  e-mail: iod@pcprsiedlce.pl lub na adres siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach wskazany w 

pkt. I, 

  e-mail: iod@pfron.org.pl lub na adres siedziby Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

wskazany w pkt. I. 

 

III. Cele i podstawy przetwarzania  
1. Dane osobowe będą zbierane i przetwarzane w celu wnioskowania o udzielenie dofinansowania ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny 

samorząd” realizowanego na podstawie ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych 

(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a oraz  art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Dane osobowe będą zbieranie i  przetwarzane w 

systemie SOW a następnie w celach archiwalnych (ustawa z dnia 14.07.1983r. o narodowym zasobie archiwalnym 

i archiwach). 

2. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe zostaną przekazane za 

pośrednictwem platformy SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON ) do Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w celu monitorowania i kontroli prawidłowości realizacji 

programu „Aktywny Samorząd” przez Realizatora – PCPR Siedlce oraz do celów sprawozdawczych i 

ewaluacyjnych. 

IV. Odbiorcy danych 
Odbiorcami danych osobowych będą podmioty współpracujące z mocy prawa w zakresie realizacji wniosku o 

udzielenie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach 

pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom przetwarzającym 

dane osobowe w imieniu Administratora wspomagającym w funkcjonowaniu systemów informatycznych. 

V. Okres przechowywania danych  
Dane osobowe przetwarzane w pkt. III  będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, a w zakresie archiwalnym  

zgodnie z obowiązującą w PCPR w Siedlcach Instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów. 

VI. Prawa osób, których dane dotyczą: 
Zgodnie z RODO, przysługuje prawo do :  

a. dostępu do swoich danych osobowych; 

b. sprostowania swoich danych; 

c. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; 

d. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

e. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,                                                                             

nie przysługuje Pani/Panu*: 

a. prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO; 

b. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO. 

 

VII. Informacja o wymogu dobrowolności podania danych 
Podanie danych zawartych we wniosku jest dobrowolne, jednak ich nie podanie skutkować będzie brakiem możliwości 

wzięcia przez Wnioskodawcę udziału w pilotażowym programie „Aktywny samorząd”. 

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 
Pani/Pana* dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa 

w art. 22 ust. 1 i 4. 

Oświadczam, że  zapoznałam/em*  się  z  treścią  klauzuli  informacyjnej. 

                  …………………………                                                       ………………………………………………………  

                                / data /                   / czytelny podpis / 

* niepotrzebne skreślić 

mailto:pcpr@pcprsiedlce.pl
mailto:iod@pcprsiedlce.pl
mailto:iod@pfron.org.pl

