
Załącznik nr 3 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w obszarze udzielania dofinansowania ze środków 

PFRON w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu 

lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” 

 

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 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 (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U.UE.L.2016.119.1), że: 

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

siedzibą w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7 i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

2) Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Ciechanowie wyznaczyło inspektora ochrony danych, 

z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@pcpr-ciechanow.pl  bądź w siedzibie 

Administratora. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 

na Administratorze. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków 

wynikających z 

a. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z 

dnia 27 sierpnia 1997 r (Dz. U. z 2019 r.  poz.1172   ze zm. ) 

b. Uchwały Zarządu PFRON nr 29/2020 z dnia 01 kwietnia 2020 r. -  załącznik do uchwały pn.  

Kierunki działań oraz warunki obowiązujące  w 2020 roku realizatorów  Modułu III oraz 

Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku 

żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” 

4) Pani/Pana dane osobowe zostaną przekazane do PFRON, który przetwarza dane osobowe 

wnioskodawców w celu monitorowania i kontroli prawidłowości realizacji programu przez 

Realizatora oraz do celów sprawozdawczych i ewaluacyjnych. 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej, 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach prawa: na 

dzień sporządzenia informacji okres ten wynosi 10 lat, licząc od końca roku w którym został 

złożony wniosek,  

7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz 

ich sprostowania,   

8) posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2. 

9) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu,  

10) podanie przez Panią/Pana danych jest wymogiem ustawowym, zgodnie z przepisami 

wymienionymi w pkt. 3 niniejszej informacji. 

  

 

Informację otrzymałam/otrzymałem …………………………….………………………………………..  

(czytelny podpis)  


