
 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie 

Z uwagi na przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka ………….., w związku z 

realizacją przez tutejszy organ przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.) oraz 

wykonując obowiązek informacyjny z art. 13 ust. 1 i 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 (zwane także "RODO") informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana oraz dziecka …………………….…danych osobowych jest 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 69, 18-500 

Kolno, nr tel. 862781334, adres e-mail pcpr@powiatkolno.pl 

2)  Inspektor ochrony danych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie  –  kontakt; e – 

mail: iod@powiatkolno.pl   

3) Pani/Pana oraz dziecka …………..……..dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z 

prowadzonym postępowaniem w sprawie o dofinasowanie ze środków PFRON  

……………………………………………………………………………………………………… 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z realizacją  zadań wynikających z art.35a ust. 1 

pkt 7)  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 ze zm.), zabezpieczenia stosowane przez 

Administratora danych osobowych w celu ochrony Pani/Pana oraz dziecka ………………… 

danych osobowych polegają szczególnie na: 

a) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających pisemne 

upoważnienie nadane przez ADO;  

b) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do 

zachowania ich w tajemnicy. 

5) W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana oraz dziecka 

…………………………. dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom innym,, niż 

uprawnieni na podstawie przepisów prawa.  

6) Pani/Pana oraz dziecka ……………………….dane osobowe nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

7) Pani/Pana oraz dziecka ........................................ dane osobowe będą przechowywane przez okres: 

* np. wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia 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.  

8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz danych dziecka 

........................................ oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

9)  W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na 

przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/ Panu prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

10) Ma Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 

Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana oraz 

dziecka .................................................. narusza przepisy RODO. 

11) Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich 

niepodania będzie brak możliwości realizacji celu wskazanego w pkt. 3.  

12) Pani/Pana oraz dziecka ……………….dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu 

podejmowaniu  decyzji, w tym  profilowaniu 

 

 

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z treścią  klauzuli informacyjnej ……………………………… 

                                                                                                                                         (data i czytelny podpis) 

mailto:pcpr@powiatkolno.pl
mailto:iod@powiatkolno.pl

