
 

 

 

 

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych 

dla osób korzystających z pilotażowego Programu „Aktywny     samorząd”     ze     środków     PFRON     

w     Powiatowym Centrum  Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu. 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (dalej: RODO) informujemy, że: 

 

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

w Kędzierzynie-Koźlu z siedzibą przy ul. Skarbowej 4, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, e-mail 

sekretariat@pcprkkozle.pl, nr. tel. (77) 483 33 23   (dalej: Administrator)          

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych może się Pan/Pani kontaktować również z 

wyznaczonym przez Administratora  inspektorem ochrony danych: 

a) pod adresem e-mail: inspektor@kancelaria-odo.pl  

b) listownie: Inspektor ochrony danych, na adres siedziby Administratora  

3. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu wnioskowania o udzielenie dofinansowania ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu 

„Aktywny samorząd” realizowanego na podstawie art. 47 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda -  art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 

lit.a  RODO.  

5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: 

a)  podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, 

b)  podmiotom nadzorującym i kontrolującym działalność Administratora,  jak również podmiotom 

świadczącym usługi na rzecz Administratora  w oparciu o zawarte  umowy powierzenia 

przetwarzania danych, w tym:  podmiotom realizującym zadania z zakresu obsługi technicznej i 

serwisowej IT, kancelarii prawnej, podmiotom świadczącym usługi hostingowe, jak też  

operatorom pocztowym w zakresie niezbędnym do doręczenia korespondencji 

c)  do PFRON z  siedzibą  w  Warszawie  przy  Al.  Jana  Pawła  II  13 w celu monitorowania i 

kontroli prawidłowości realizacji programu przez Realizatora oraz do celów sprawozdawczych i 

ewaluacyjnych. 

7. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia wniosku i 

udokumentowania sprawy,  tj. nie dłużej, niż wynika to z  przepisu prawa 

8. Posiada Pani/Pan  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a) dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, 

b) sprostowania danych, 

c) usunięcia danych, 

d) ograniczenia przetwarzania danych, 

e) prawo do przenoszenia danych, 

f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku kiedy 

uzna Pani/Pan  że dane  przetwarzane są niezgodnie z prawem (na adres Urząd Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) 

10. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 

brak możliwości rozpatrzenia wniosku. 

11. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany  w tym profilowane. 

 
 

…………………………… 
data, imię i nazwisko 
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