
Załącznik nr 4 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  

KLAUZULA INFORMACYJNA   

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  do 

uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym  

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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 

  
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Żninie  

( adres: Szpitalna 32, 88-400 Żnin, telefon: 52 303 01 69, e-mail: pcpr@pcpr-znin.pl)  

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl  

3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z wykonywaniem obowiązku realizacji zadań 

wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych tj. udzielania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. W związku z powyższym Pani/Pana dane osobowe  przetwarzane są w następujących 

celach oraz na następującej podstawie prawnej:  

a) w celu weryfikacji wniosku o dofinansowanie, jego uzupełnienia (o ile dotyczy) oraz rozpoznania: art.  

6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit b RODO w zw. z art. 10d ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  

§ 3 - § 8 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 w sprawie 

turnusów  rehabilitacyjnych  

b) w celu wypłaty dofinansowania i jego rozliczenia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);  

c) w celu wykonania czynności kontrolnych w związku z wypłatą dofinansowania (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);  

d) w celach archiwalnych oraz dowodowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 2. Administrator przetwarza 

Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one niezbędne do realizowania zadania realizacji 

dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie zgodnie z  obowiązującymi przepisami prawa.  

4) Dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji złożonego 

wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, nie 

dłużej niż 5 lat od momentu przekazania akt do archiwum lub do czasu przedawnienia roszczeń 

cywilnoprawnych związanych z uzyskaniem/ przekazaniem dofinansowania.  

5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., oraz ustawy i rozporządzenia: ustawa z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych rozporządzenie 

Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych  

6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są wynikające z przepisów prawa podmioty prawne, m.in. 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także dostawcy usług prawnych 

współpracujący z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie w zakresie sporządzania umów  

w przedmiocie dofinansowania oraz dochodzenia należnych roszczeń.  

7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:  

− dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.  

 − wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem 

przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa.  

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani 

decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu,                               

o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

 

 

……………………………………………… 

zapoznałem się z treścią 


