
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY  
NA PRZETWARZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  

przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie  

(adres: Szpitalna 32, 88-400 Żnin w zakresie złożenia deklaracji oraz realizacji programu 

korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie  zgodnie z Rozporządzeniem 

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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.  

w celach: opracowywania i realizacji programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych  

dla osób stosujących przemoc w rodzinie, do monitoringu i ewaluacji wykorzystanych  

w pracach nad doskonaleniem dalszych metod oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych  

po przystąpieniu przez Pana/Panią do programu.  

 

……………………………….. 

      (data, podpis) 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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. Dane osobowe będą przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne do: 

• Opracowywania i realizacji programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie, 

• po przystąpieniu przez Pana/Panią do programu do monitoringu i ewaluacji wykorzystanych  

w pracach nad doskonaleniem dalszych metod oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie następujących przepisów prawa:  

ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy, ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej i Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie 

standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy 

w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia 

oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji 

osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne oraz innych celów określonych w: art. 6 ust. 

1 lit. c oraz art. 9  ust. 2 lit. b i i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. 

5. Dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane przez okres niezbędny dla opracowania, 

realizacji, monitoringu i ewaluacji programu korekcyjno-edukacyjnego, nie dłużej niż 5 lat od momentu 

przekazania  

akt do archiwum.  
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6. 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. 

 

7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący  

Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

 

8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są wynikające z przepisów prawa podmioty prawne, a także 

dostawcy usług prawnych współpracujący z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie  

w zakresie sporządzania umów w przedmiocie dofinansowania oraz dochodzenia należnych roszczeń.  

 

9. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych w zakresie programu 

korekcyjno – edukacyjnego skutkuje brakiem możliwości udziału w programie korekcyjno-

edukacyjnym.  

 

10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

• prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 

• w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie 

danych osobowych ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO ), przysługuje Państwu prawo cofnięcia tej zgody w 

dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych, którego 

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

 

 

………………………………………………………………………………………………  

Zapoznałem/am się z treścią 

 

 


