
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
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 (Dz. Urz. UE L 119 ) 

informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy 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. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Sławomir Mazur, z którym można skontaktować się pod numerem 

telefonu: 727931623 lub adresem e-mail: slawek6808@op.pl 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym na 

skutek działania żywiołu lub wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, a także objęcia wsparciem samorządów powiatowych, które w wyniku sytuacji kryzysowych 

wywołanych chorobami zakaźnymi uruchomiły dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych w ramach Programu „Pomoc 

osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – 

Moduł III na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych, ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz uchwały nr 4/2020 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie 

zatwierdzenia programu ,,Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych 

wywołanych chorobami zakaźnymi” w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 

administratorze w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 9 ust. 2 lit. i RODO. 

4. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty, które uprawnione są do otrzymania danych na mocy przepisów prawa. Dane 

osobowe mogą zostać przekazane do PFRON w celu monitorowania i kontroli prawidłowości realizacji programu przez 

Samorząd powiatowy oraz do celów sprawozdawczych i ewaluacyjnych, o czym szczegółowe informacje można uzyskać na 

stronie internetowej PFRON (https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/rodo-w-funduszu/). 

5. Administrator nie przekazuje Państwa danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

6. Państwa dane osobowe, gromadzone w zakresie realizacji powyższych celów będą przechowywane przez czas niezbędny do 

zakończenia programu oraz do upływu terminów wskazanych w przepisach 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 danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich 

usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania 

danych. Wymienione prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy administrator jest zobowiązany prawnie do 

przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku ustawowego.  

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

przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na 

zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

8. W razie powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Państwu 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. 

9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne  w oparciu o przepisy prawa. Odmowa podania danych może skutkować 

niemożliwością realizacji wniosku. 

10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
                                                 Dyrektor 

                                                                                 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie     

                                                                           w Sieradzu 

Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej: 

 

..................................., dnia..................................r.       ..............................................................  

miejscowość         podpis Wnioskodawcy 


