
      Załącznik nr 7 do formularza wniosku  

w ramach programu „Aktywny samorząd”  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  
 

 

w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w ramach realizacji pilotażowego programu 
„Aktywny samorząd”, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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) informujemy, że: 
 
1.    Administratorami Państwa danych osobowych są: 

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, z siedzibą w Wolsztynie przy  
   ul. Marcinkowskiego 6, Wolsztyn (PCPR) oraz  
   Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z siedzibą w Warszawie przy al. Jana  
   Pawła II 13, 00-828 Warszawa (PFRON). 

2. PCPR przetwarza Państwa dane osobowe, by zrealizować zadania dotyczące rehabilitacji     
zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami. PFRON przetwarza Państwa dane    
osobowe w celu monitorowania i kontroli prawidłowości realizacji pilotażowego programu     
„Aktywny samorząd” oraz do celów sprawozdawczych i ewaluacyjnych. 

3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest: 
3.1 ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu  

osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1192 ze zm.), która jest    
podstawą uruchomienia i realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Warunki    
realizacji pilotażowego programu „Aktyny samorząd” zostały określone w: 
- załączniku do uchwały zarządu PFRON nr 4/2019 z 29.01.2019 r. pn. Kierunki działań oraz   
   warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd”                
   w 2019 roku, 

      - załączniku nr 1 do uchwały zarządu PFRON nr 15/2013 z 22.02.2013 r. pn. Zasady dotyczące  
         wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I i II  
         pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, 
3.2  zawarta umowa o dofinansowanie. 
4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez PCPR możecie się  
      Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych: 

   - pisemnie: Powiatowe  Centrum Pomocy Rodzinie ul. Marcinkowskiego 6, 64-200 Wolsztyn; 
      - poprzez e-mail: iod@presstu.pl 
W  sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez PFRON możecie się Państwo 
kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych: 

   - pisemnie: al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa, telefon: 22 50 55 500; 
      - poprzez e-mail: iod@pfron.org.pl 
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat licząc od roku, następującego  
      po roku, w którym sprawa została ostatecznie zakończona. 
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie  
      brak możliwości realizacji usługi, o którą się Państwo staracie. 
7. Przysługuje Państwu prawo do: 
      - dostępu do swoich danych (na zasadach opisanych w art. 15 RODO); 
      - sprostowania swoich danych osobowych (na zasadach opisanych w art. 16 RODO); 
      - żądania usunięcia danych (na zasadach opisanych w art. 17 i 23 RODO) 
8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu  
      Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
9. Państwa dane osobowe będą ujawniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów  
      prawa. Dane również mogą zostać ujawnione podmiotom realizującym usługi na rzecz  
      PCPR-u. 
    
Zapoznałem (am) się z klauzulą informacyjną: 

 
 
            ...................................................., dnia ...................r.                       ................................................. 
                     miejscowość                       podpis Wnioskodawcy 


