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

Klauzula informacyjna
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@pcprradomsko.pl, tel. 44/715 07 95, reprezentowane przez Dyrektora.
2. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych nałożonych na Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Radomsku, między innymi na podstawie następujących ustaw:
✓ Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
✓ Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
✓ Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
✓ Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
✓ Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na gruncie 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), potocznie zwanego RODO, jest w szczególności:
✓ art. 6 ust. 1 lit. a - dobrowolnie wyrażona zgoda w przypadku dodatkowych danych osobowych jak numer telefonu,
faksu, adres e-mail;
✓ art. 6 ust. 1 lit. b – 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 - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
✓ art. 6 ust. 1 lit. e - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w
ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
✓ art. 9 ust. 2 lit. b - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw
przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i
ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem
zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw
podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą.
4. Zebrane dane mogą być przekazywane: tylko odbiorcom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom
przetwarzającym na podstawie zawartych umów, gwarantujących wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń zgodnych z
RODO.
5. Zebrane dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu i do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania za okres wcześniejszy do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody
(możliwość istnieje, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających
administratora do przetwarzania tych danych).
7. Przysługuje
Państwu
prawo
wniesienia
skargi
do
organu
nadzorczego,
gdy
uznacie
Państwo,
iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
8. Państwa dane osobowe będą przechowywane w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku przez okres
zgodny z Instrukcją Kancelaryjną oraz Rzeczowym wykazem akt Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Radomsku.
9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
10. Sposób
kontaktu
z
inspektorem
ochrony
danych
w
Powiatowym
Centrum
Pomocy
Rodzinie
w Radomsku to adres e-mail: daneosobowe@pcprradomsko.pl.
11. 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.

Radomsko, dnia 04.06.2021

…..………..……………………………
(podpis i pieczęć reprezentanta Administratora)

