
 

 
Załącznik nr 2 do wniosku  

o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
                                                                      likwidacji barier w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych 

 

 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie dofinansowania ze środków  
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej  

 

  

Zgodnie  z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.       
(Dz. Urz. UE  L 119 z 04.05.2016) uprzejmie informuję, iż: 

 
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych członków Państwa rodziny 

bądź podopiecznych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, ul. Marcinkowskiego 6,          
64-200 Wolsztyn, 

2. w  przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych – Marcinem Kosickim, adres e-mail: iod@presstu.pl, 

3. przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury dofinansowania ze 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań z zakresu 
rehabilitacji społecznej, w szczególności ustalenia kręgu osób uprawnionych do korzystania                     
z rzeczowego dofinansowania poprzez rozpatrzenie wniosków, a także ustalenia wysokości 
dofinansowań i ich realizacji, 

4. Pani/Pana dane osobowe, jak i dane osobowe członków Państwa rodziny bądź podopiecznych będą 
przetwarzane ze względu na prawnie ciążący obowiązek spoczywający na Administratorze na 
podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z  2021 r. poz. 573 z późn. zm.), 

5. podanie danych osobowych innych niż z powyższej podstawy prawnej jest dobrowolne, jednak 
konieczne w celu przeprowadzenia procedury dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, w szczególności 
ustalenia kręgu osób uprawnionych do korzystania z rzeczowego dofinansowania poprzez rozpatrzenie 
wniosków, a także  ustalenia wysokości dofinansowań i ich realizacji, 

6. skutkiem niepodania danych osobowych jest brak możliwości uczestniczenia w procedurze 
dofinansowania, w szczególności ustalenia kręgu osób uprawnionych do korzystania z rzeczowego 
dofinansowania poprzez rozpatrzenie wniosków, 

7. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz danych osobowych członków 
Państwa rodziny bądź podopiecznych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 

8. w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych lub 
danych osobowych członków Państwa rodziny bądź podopiecznych przez Administratora przysługuje 
Państwu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie tych danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 

9. przekazane dane będą przechowane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z Jednolitym 
Rzeczowym Wykazem Akt, 

10. w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, dane 
osobowe zgromadzone w celu przeprowadzenia procedury dofinansowania ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej będą 
przetwarzane zgodnie z przepisami prawa wynikającymi już tylko z obowiązku archiwizacyjnego na 
podstawie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, 

11. odbiorcami Państwa danych osobowych oraz danych osobowych członków Państwa rodziny bądź 
podopiecznych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty 
upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Dyrektorem PCPR, a podmiotem.  

 

 

 

 

 

……………………………………….                                              ….…………..……………………..………………..                                             

                         data                                                                                                        podpis 
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