Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie kosztów nauki w ramach
pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 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 (Dz. Urz. UE, L
119 z 04.05.2016 r.), zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Kolnie reprezentowane przez Dyrektora, z siedzibą w Kolnie adres: ul. Wojska Polskiego 69, 18 – 500
Kolno, tel. 86 278 13 34, e-mail: pcpr@powiatkolno.pl, zwane dalej Administratorem.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod
adresem e-mail: iod.pcpr@powiatkolno.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na Administratorze w związku z realizowaniem zadań ustawowych Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Kolnie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b Rozporządzenia, a następnie
dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe
zostaną przekazane do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w celu
monitorowania i kontroli prawidłowości realizacji programu „Aktywny Samorząd” przez Realizatora –
PCPR w Kolnie oraz do celów sprawozdawczych i ewaluacyjnych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w
ust. 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów
prawa.
6. Posiada Pani/Pan prawo do:
1) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia
danych,
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00 – 193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
Rozporządzenia.
7. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6
ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do
udzielenia wsparcia przez Administratora; podanie swoich danych osobowych jest obowiązkowe, a w
przypadku niepodania danych niemożliwe jest uzyskanie wsparcia.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
Oświadczam, iż zapoznałem się
………………………………………………………………….
(data i czytelny podpis)

