
                      KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

               W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W PUŁAWACH 

w związku z realizacją programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku 
żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III  

 

  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 (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

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

w Puławach, z siedzibą al. Królewska 3, 24 -100 Puławy, będące realizatorem programu „Pomoc 

osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych 

wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III. 

 Można się z nami kontaktować: listownie pod wskazany powyżej adres, mailowo na adres: 

centrum@pcpr.pulawy.pl 

2. Kontakt z inspektorem 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 związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego 

na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO, w związku z art. 35 a 

ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

4. Dane osobowe przekazywane przez wnioskodawców przetwarzane są w stopniu niezbędnym dla 

realizacji programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub 

sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III, monitorowania 

prawidłowości wykorzystania środków, a także innych prawnie uzasadnionych celach. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:  

  organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na 

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa;  

 inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla 

których Administratorem danych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach; 

 PFRON w celu monitorowania i kontroli prawidłowości realizacji programu przez samorząd 

powiatowy oraz do celów sprawozdawczych i ewaluacyjnych. 

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

międzynarodowej. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych 

w pkt 3, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa oraz zgodnie z obowiązującym w PCPR w Puławach jednolitym rzeczowym 

wykazem akt. 

8. Posiada Pani/Pan prawo  do:  

 -prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

 prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane 

są nieprawidłowe lub niekompletne; 

 prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),  

w przypadku gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny 

sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania 

danych osobowych, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe 

muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 

 prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, 
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gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się 

usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już 

danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony 

lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec 

przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie 

Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

 prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są 

następujące przesłanki: zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, 

w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, 

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym 

lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub jest 

niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny 

charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, 

której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, 

której dane dotyczą jest dzieckiem; 

  ze względu na fakt, iż przesłanką przesłankę przetwarzania danych stanowi przepis prawa, 

nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia 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 jest  dobrowolne, ale jest niezbędne w celu realizacji 

obowiązku prawnego oraz uczestnictwa w programie „Pomoc osobom niepełnosprawnym 

poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” 

– Moduł III. 

11. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą 

profilowane.  

 

Potwierdzam zapoznanie się z powyższą klauzulą informacyjną 

         ……………………………….. 

                           (podpis) 


