POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
97-500 Radomsko, ul. Przedborska 39/41
tel/fax. 44 715 07 95, 44 715 02 00
e-mail: biuro@pcpr.radomsko.pl
internet: http://www.pcprradomsko.pl

Klauzula informacyjna
PFRON

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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 (RODO) informujemy, że:
1.

Administratorem podanych danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Radomsku, z siedzibą w Radomsku, ul. Przedborska 39/41, kod pocztowy 97-500, adres
e-mail: biuro@pcpr.radomsko.pl, tel. 44/715 07 95.

2.

Sposób kontaktu z inspektorem ochrony danych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Radomsku to adres e-mail: daneosobowe@pcpr.radomsko.pl.
3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie
obowiązujących przepisów prawa - art. 6 ust. 1 lit c). RODO. W szczególnych przypadkach
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a
RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

4.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań administratora związanych z
dofinasowaniami ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

5.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, podmioty przetwarzające na podstawie zawartych umów,
gwarantujące wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń zgodnych z RODO, w szczególności
podmioty dostarczające rozwiązania IT dla Placówki.

6.

Okres przechowywania danych osobowych, pozyskanych w celu realizacji obowiązku
ustawowego, uregulowany jest Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia
2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa
dostępu do danych osobowych, prawa do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych, prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawa
do przenoszenia danych, za wyjątkiem, gdy przepisy prawa wyłączają możliwość skorzystania z
przysługujących praw.

8.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie
profilowania. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych.

9.

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach
ochrony danych osobowych.
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

10.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Inne dane osobowe (np. e-mail, nr
telefonu) niewymagane przepisami prawa, są podawane dobrowolnie. Brak ich podania
skutkować może m. in. ograniczeniem form kontaktu.

