
 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 
 

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 
 
 

1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą przy  

ul. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, reprezentowane przez Dyrektora oraz Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  z siedzibą w Warszawie Al. Jana Pawła II 13. 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod-pk@powiatklobucki.pl 

3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w celu: 

a) realizacji sprawy dotyczącej wsparcia dofinansowanego ze środków pochodzących z PFRON w ramach programu 

„Aktywny samorząd” na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów.  

b) Monitorowania i kontroli prawidłowości realizacji programu przez realizatora dokonywanej przez PFRON oraz do celów 

sprawozdawczych i ewaluacyjnych. 

4. Dane osobowe nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie 
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

6. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: 
a) dostępu do treści swoich danych osobowych, 
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 
c) usunięcia swoich danych osobowych, 
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
e) przenoszenia swoich danych osobowych, 
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych. 

Pozytywne rozpatrzenie prawa do usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych musi być zgodne z przepisami prawa, na 
podstawie których odbywa się przetwarzanie. 

7. W sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, 
podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez przepisy 
prawa będzie skutkować brakiem rozpatrzenia sprawy. 
 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Administrator danych osobowych 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

 
 

………………………………………………    ………………………………………
      Imię i nazwisko                             Miejscowość, data 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
Oświadczam, że została mi przedstawiona informacja wynikająca z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), o przetwarzaniu danych osobowych  
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku. 

 
       ……………………………………………… 
          Czytelny podpis  


