KLAUZULA INFORMACYJNA
o przetwarzaniu danych osobowych dla
osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd”
Zgodnie z art.13 ust. 1, 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) (Dz.U. UE L z 2016 r. Nr 119, s.1) - dalej RODO, informujemy, że:

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

2.

3.

4.

5.

6.
7.

w Opolu przy ul. Książąt Opolskich
27
w
45 – 005 Opole
tel. 77 4420504
Fax 774410505; e-mail: pcpropole@pcpropole.pl, reprezentowane przez Dyrektora, zwany dalej
Administratorem, oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w
Warszawie przy Al. Jana Pawła II 13.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony danych Osobowych, z którym można skontaktować się
w sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych: - adres poczty elektronicznej: e-mail:
krzysztofalex@o2.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
1) związanych z realizacją założeń pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, m.in. zadań i
obowiązków realizatorów programu - Administratora danych, wynikających z przepisów prawa oraz
realizacją umowy, w szczególności:
a) naborem oraz weryfikacją formalną i merytoryczną wniosków,
b) podejmowaniem decyzji o przyznaniu bądź odmowie przyznania wnioskowanej pomocy,
c) obsługą administracyjno – finansową zawartych umów,
d) monitorowaniem prawidłowości wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych (dalej w skrócie: „PFRON”) i realizacji celów programu przez
beneficjentów pomocy,
2) sprawozdawczością z realizacji programu na potrzeby PFRON,
3) promocją i ewaluacją programu.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
1) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj.: obowiązek prawny ciążący na Administratorze wynikający z przepisu
prawa (m.in. ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych),
2) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj.: niezbędność do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, lub do
podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy,
3) art. 9 ust. 2 lit. b) RODO, tj.: niezbędność do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych
praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie zabezpieczenia społecznego
i ochrony socjalnej.
Odbiorcą Państwa danych będą:
1) organy uprawnione do dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa,
2) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który przetwarza Pani/Pana dane w
celu monitorowania i kontroli prawidłowości realizacji programu przez Realizatora oraz do celów
sprawozdawczych i ewaluacyjnych.
3) podmioty wspierające nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu
usług, w tym zapewniających usługi pocztowe, a także dostawców systemów informatycznych,
udzielających wsparcia technicznego dla systemów informatycznych, w których przetwarzane są
Państwa dane osobowe.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane
do państwa
trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego
zostały zebrane i przetwarzane. Mogą być usunięte po upływie okresu określonego dla danej kategorii
dokumentacji okresu przechowywania, w zależności od kategorii archiwalnej danej sprawy, zgodnie z
przepisami określonymi w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(Dz.U. z 2018 r., poz. 217) oraz w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14 poz.67).

8. W związku z przetwarzaniem

danych osobowych Pani/Pana lub innej osoby, której dotyczy
dofinansowanie ze środków PFRON przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych,
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3) usunięcia swoich danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji gdy przetwarzanie jest konieczne i wynika
z obowiązku prawnego administratora ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
5) przenoszenia swoich danych osobowych (jeżeli przetwarzanie opiera się na podstawie zgody lub
umowy),
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w związku ze szczególną sytuacją (prawo
to przysługuje m.in. wówczas, gdy administrator przetwarza dane realizując cele wynikające z jego
prawnie uzasadnionych interesów).

W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu
1) Podanie przez Państwa danych osobowych stanowi wymóg ustawowy, a podanie danych jest niezbędne
dla określonego celu. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy
przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Jeśli nie poda Pan/Pani danych
wymaganych ustawą, Administrator nie będzie mógł zrealizować wynikającego z ustawy obowiązku, co
może skutkować brakiem możliwości realizacji celów wskazanych powyżej, a także konsekwencjami
przewidzianymi przepisami prawa.
2) Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia i realizacji umowy
oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Niepodanie danych oznacza
brak możliwości rozpatrzenia wniosku i zawarcia umowy dofinansowania, a w konsekwencji brak
możliwości udzielenia pomocy w ramach programu.
3) Podanie przez Państwa danych dodatkowych (nieobowiązkowych), w zakresie nie
wynikającym z przepisów prawa, jest dobrowolne.
Podając dane dodatkowe (nieobowiązkowe) traktujemy Państwa zachowanie jako wyraźne
działanie potwierdzające, że wyraża Pani/Pan zgodę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9
ust. 2 lit. a) RODO, na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do załatwienia Państwa
sprawy.
11. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
również w formie profilowania.
12. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Państwowy Fundusz
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych
zamieszczone
są
pod
adresem:
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/rodo-w-funduszu/

Zapoznałam/em się:

…………………………………………….
(data, podpis osoby, której dane dotyczą)

