FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG
W sprawie projektu Programu działań profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie
promowania prawidłowych metod wychowawczych w środowiskach zagrożonych
przemocą w rodzinie na lata 2021-2025.
W związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi „Programu działań
profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie promowania prawidłowych metod wychowawczych
w środowiskach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2021-2025” prosimy
o przekazywanie swoich uwag za pomocą niniejszego formularza.
Wypełniony formularz należy przesłać na adres poczty elektronicznej:
centrum@centrumbusko.pl
lub
wysłać pocztą tradycyjną na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Busku - Zdroju ul. Boh. Warszawy 120,
w terminie do 07.06.2021 r.

1. Zgłaszane uwagi, postulaty, propozycje
Lp.

punkt Programu
/strona

treść uwagi

uzasadnienie uwagi

1.

2.

Informacja o zgłaszającym:
imię i nazwisko/
nazwa organizacji
e-mail
tel./faks

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67 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
osobowych) – RODO, informuję że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Boh. Warszawy 120, 28 - 100 Busko - Zdrój
2. Dane kontaktowe: tel./faks 41 2345686; 41 2345699
e-mail: centrum@centrumbusko.pl

3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: ido@powiat.busko.pl
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań określonych w przepisach prawa oraz w celu
prowadzonych konsultacji społecznych SIRPS na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c; art. 9 ust. 2 lit. b, c RODO.
5. Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest obligatoryjne. Odmowa podania
danych skutkuje niemożliwością realizacji postępowania przez Administratora.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione/udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców
danych wyłącznie w zakresie i celach wynikających z powszechnie obowiązującego prawa lub zawartych umów
powierzenia przetwarzania danych na podstawie art. 28 RODO w zakresie wsparcia prawnego, organizacyjnego
lub informatycznego.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów dla których zostały
zebrane, a następnie przez okres wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa dotyczącego
archiwizacji.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania tych danych, usunięcia
po okresach archiwizacji lub prawo ograniczenia przetwarzania.
10. Niektóre z wymienionych praw mogą nie mieć zastosowania lub mogą być ograniczone na podstawie RODO
lub przepisów szczególnych. Nie przysługuje prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.
Wniosek o realizacje praw dostępny jest na stronie internetowej lub w siedzibie administratora.
11. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

