Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
L 119 z dnia 4 maja 2016r.), dalej zwane jako ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju,
w imieniu, którego działa Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju. Kontakt
z administratorem możliwy jest pod:
- adresem korespondencyjnym: ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko – Zdrój;
- numerem telefonu 41 370 81 86;
- adres e-mail: centrum@centrumbusko.pl.
2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@powiat.busko.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej
dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie
ustawy z dnia
27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.) oraz realizacji programu PFRON pod nazwą
„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych
chorobami zakaźnymi”.
4. Dane osobowe administrator może przekazać upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach
przepisów prawa, odbiorcami będą w szczególności podmioty prowadzące działalność pocztową, podmioty
świadczące usługi wsparcia IT oraz podmioty, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia danych.
Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie
z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców. Dane osobowe zostaną
przekazane do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, Al. Jana
Pawła II 13, 00-828 Warszawa. PFRON przetwarza dane wnioskodawców w celu monitorowania i kontroli
prawidłowości realizacji programu przez Realizatora oraz do celów sprawozdawczych i ewaluacyjnych.
5. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobom, których dane są przetwarzane służy prawo
do dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania – poprawienia swoich danych, prawo do ograniczenia
przetwarzania danych.
6. W przypadku kiedy przetwarzanie danych osobowych narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobie, której dane są przetwarzane służy prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu
Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez
Administratora może skutkować nierozpatrzeniem wniosku.
8. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z kategoriami archiwalnymi określonymi Rozporządzeniem
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 przez okres
10 lat.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, nie
będą również poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Ja niżej podpisana/y …………………….………oświadczam, iż zapoznałam/em się z powyższą klauzulą.

……………………………………
data i podpis Wnioskodawcy

