KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów 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) - rozporządzenia o
ochronie danych „RODO”, Zleceniodawca informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Pana prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku:
1. TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA DANYCH I DANE KONTAKTOWE:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie z siedzibą w Łęcznej przy ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna, reprezentowane
przez Dyrektora – Agnieszkę Korzeniewską. Z urzędem można kontaktować się
listownie pod wskazanym powyżej adresem, e-mailowo: sekretariat@pcprleczna.pl
lub tel. 81 53 15 384.
Administratorem danych jest Realizator programu oraz PFRON. PFRON przetwarza dane
wnioskodawców w celu monitorowania i kontroli prawidłowości realizacji programu przez
Realizatora oraz do celów sprawozdawczych i ewaluacyjnych.
Zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników SOW i innych danych osobowych
związanych z przyznaniem dofinansowania w sposób określony w SOW, określa dokument
pn. „Regulamin korzystania z Systemu SOW”, opublikowany na witrynie PFRON pod
adresem: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/info/

2. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:
Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pani Kornelia Bartoch, z którą można
kontaktować się listownie pod wskazanym powyżej adresem, e-mailowo:
k.bartoch@pcprleczna.pl lub tel. 81 53 15 382.

3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRAWNA:

ORAZ PODSTAWA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań publicznych własnych
i zleconych, obowiązków prawnych ciążących na PCPR w Łęcznej realizacji zawartych
umów. PCPR w Łęcznej przetwarza dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny
ich podania w zakresie zwykłych i szczególnych danych osobowych. W pozostałych
przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej
udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia

27 kwietnia 2016r. oraz na podstawie art. 9 ust. 1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH:
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa: uprawnione organy
publiczne, podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów
władzy publicznej w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów
przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem danych jest PCPR w Łęcznej.
5. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i/lub organizacji
międzynarodowych.
6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania oraz przez wymagany prawem okres archiwizacji danych.
7. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA:
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu
następujące uprawnienia:
1) prawo dostępu do treści swoich danych, w tym do uzyskania kopii tych danych
na podstawie art. 15 RODO,
2) prawo do żądania
sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
w przypadku gdy są nieprawidłowe lub niekompletne
na podstawie
art. 16 RODO,
3) prawo do żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) na
podstawie art. 17 RODO, w przypadku gdy:
a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub
w inny sposób przetwarzane,
b) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania
danych osobowych,
c) osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych
osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej
podstawy prawnej przetwarzania danych,
d) dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
e) dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się
z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych na podstawie
art. 18 RODO, w przypadku, gdy:

a) osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych
osobowych,
b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane
dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich
ograniczenia,
c) Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba,
której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub
dochodzenia roszczeń,
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania
danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po
stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
5) prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO, w przypadku gdy
łącznie spełnione są następujące przesłanki:
a) przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej
z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez
tą osobę,
b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21
RODO, w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
a) zaistnieją przyczyny związane z Pani szczególną sytuacją, w przypadku
przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez
Administratora,
b) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub
przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny
charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i
wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych
osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest
dzieckiem;
7) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania na podstawie art. 7 ust. 3 (jeżeli przetwarzanie
odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem;
8. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO URZĘDU OCHRONY DANYCH
OSOBOWYCH:
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych w przypadku podejrzenia, że sposób przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych przez administratora narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO).
9. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy
przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między
stronami umowa. Odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości załatwienia
sprawy.
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma
charakter dobrowolny.
10. ZAUTOMATYZOWANIE I PROFILOWANIE DANYCH OSOBOWYCH:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

Oświadczam, że zapoznałam/-łem się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu moich danych
osobowych:
……………………….
(Data i podpis)

