Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, pozyskanych od osoby której
dane dotyczą (zał. nr 1)
Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 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) Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej informuje iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
z siedzibą w Suchej Beskidzkiej ul. Kościelna 5b
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować

pisemnie na adres e-mail: info@pcpr.suchabeskidzka.pl lub telefonicznie 33/874-40-31.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uzyskania dofinansowania ze środków
PFRON w ramach zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych na
podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.).
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych Oddział Małopolski z siedzibą w Krakowie.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
7) Dane osobowe nie
międzynarodowej.
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8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO 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 Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani
zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
przyznania dofinansowania;
Oświadczam, że zapoznałam/łem się z treścią klauzuli informacyjnej.

Sucha Beskidzka, dnia ……………….

…………………………………..
(podpis)

