Klauzula informacyjna.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) dalej RODO informuję, że:
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Administratorami danych osobowych są:
a) w zakresie danych elektronicznych przetwarzanych w Systemie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowego
ze środków PFRON) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie,
adres: al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa zwany dalej PFRON
b) w zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i elektronicznych systemach wewnętrznych
jednostki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach ul. Aleja Niepodległości 3, 19-100 Mońki
reprezentowane przez Dyrektora zwane dalej PCPR
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych u Administratora danych osobowych jest możliwy:
a) w PFRON pod adresem e-mail: iod@pfron.org.pl lub pisemnie na adres Administratora,
b) w PCPR pod adresem e-mail: iod@eterneco.eu lub pisemnie na adres Administratora.
Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
a) przez PFRON w Systemie SOW jest art. 6 ust. 1 lit. e oraz art. 9 ust. 1 lit. b RODO, ponieważ jest ono
niezbędne do wypełnienia zadania realizowanego w interesie publicznym w zakresie zabezpieczenia
społecznego wynikającego z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
b) przez PCPR jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną
jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy art. 6 ust. 1 lit. c ,art. 9 ust. 2 lit b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być
finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
a) w PFRON w celu zarządzania Systemem SOW oraz realizacji zadań ustawowych PFRON związanych z
pomocą osobom niepełnosprawnym, w tym w celu kontroli prawidłowości wydatkowania środków
przyznanych właściwej jednostce samorządu terytorialnego,
b) w PCPR w celu rozpoznania złożonego Wniosku oraz przyznania dofinansowania i jego rozliczenia przez
PFRON.
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych:
a) w PFRON będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz
inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z PFRON przetwarzają dane osobowe, dla
których Administratorem jest PFRON dostawca lub podmiot świadczący usługi serwisowe dla Systemu SOW,
b) w PCPR będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz
podmioty, które będą przetwarzały dane osobowe w imieniu Administratora na postawie zawartej z
Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tj. podmioty przetwarzające). Dane
osobowe podane we Wniosku zostaną wprowadzone do Systemu SOW.
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków ciążących
odrębnie na każdym z Administratorów zgodnie z ust. 4, a następnie archiwizowane przez okres wynikający z
ustaleń poczynionych pomiędzy Administratorami a Archiwum Państwowym zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO
oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Panu/Pani prawo do:
 sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO,
 usunięcia danych, na postawie art. 17 RODO,
 ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO,
 przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO,
 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 21 RODO.
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały zautomatyzowanemu
profilowaniu.
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Dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem
Gospodarczym.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest również niezbędne do korzystania z Systemu SOW.
Odmowa podania danych będzie skutkowała uniemożliwi złożenie Wniosku o przyznanie pomocy.

……………………………….
Data i podpis Wnioskodawcy

