
                       

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

               W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W PUŁAWACH 

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

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) z dnia 27 kwietnia 2016r. 

informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach,  

z siedzibą al. Królewska 3, 24 -100 Puławy  

Można się z nami kontaktować: 

- listownie pod wskazany powyżej adres,  

- mailowo na adres: centrum@pcpr.pulawy.pl  

2. Inspektor ochrony danych osobowych w PCPR w Puławach: nr tel: 81 888 04 92,  adres e-mail: 

iod@pcpr.pulawy.pl 

Można kontaktować się z inspektorem: 

- listownie: al. Królewska 3, 24 – 100 Puławy, 

- mailowo na wskazany powyżej adres. 

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia złożonej oferty świadczenia usług  

w związku z realizacją Projektu pt. „Aktywni zawodowo i społecznie” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 11, Włączenie Społeczne 

Działania 11.1 Aktywne włączenie - ewentualne zawarcie przez Panią/Pana umowy na świadczenie 

oferowanej usługi, a także przechowywanie danych osobowych na poczet kontroli ww. projektu oraz innych 

kontroli przewidzianych przepisami prawa. 

4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w PCPR w Puławach odbywa się na podstawie: 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

oraz art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, 

której dane dotyczą przed zawarciem umowy. 

5.  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: uprawnione organy publiczne, podmioty wykonujące 

zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach, które wynikają 

z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów 

przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem danych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Puławach. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania 

wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej jednak niż przez okres wskazany w przepisach archiwalnych. 

8. Posiada Pani/Pan prawo  do:  dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania,  

sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem: prawo  

do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.  

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z zapisów zapytania ofertowego jest warunkiem 

ważności oferty,  a także umożliwia ewentualne późniejsze zawarcie umowy. 

11. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie będą 

profilowane.  

 

Zapoznałam/(- em) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym informacją o celu i sposobach przetwarzania danych 

osobowych oraz przysługujących mi prawach. 

 

        ……………………………………………….. 

          (data i podpis osoby, której dane osobowe są przetwarzane) 
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