
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

(sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych) 
 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych, zwane dalej RODO (Dz. Urz. UE L 119 ) informuję, iż: 

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

w Sieradzu. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy: 

 - telefonicznie: 43 827 18 07 

- listownie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu ul. Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, 

- e-mail: pcpr.sieradz@gmail.com 

2. W PCPR w Sieradzu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych - Sławomir Mazur, z którym można 

skontaktować się pod numerem telefonu: 727-931-623 lub adresem e-mail: iod.pcpr@pcprsieradz.pl 

3. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia dofinansowania zaopatrzenia  

w sprzęt rehabilitacyjny w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych na podstawie  

art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO. 

4. Odbiorcami danych będą tylko podmioty uprawnione z mocy prawa. 

5. PCPR w Sieradzu nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

6. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu  

z uwzględnieniem przepisów 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. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania 

od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także  

o prawie do przenoszenia danych; 

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli zgody 

na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym 

momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,  

z obowiązującym prawem. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w PCPR w Sieradzu, 

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 

osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
10. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest 

dobrowolne. Odmowa podania danych będzie skutkować brakiem realizacji wniosku. 

11. Pani/Pana oraz dziecka dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

 

 

 

 

                …………………………………………………..                                          ………........……..……………………………………………………………….. 

                      (miejscowość i data)                                                                 (czytelny podpis wnioskodawcy*, przedstawiciela ustawowego*, 

opiekuna prawnego*, pełnomocnika*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić  

 


