
Załącznik nr 3 do formularza wniosku w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”  

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  

przez Realizatora programu oraz PFRON 

Dane osobowe przekazane przez uczestników pilotażowego programu „Aktywny samorząd” 

do Realizatora programu tj. : Samorząd Powiatu Radomszczańskiego z siedzibą w Radomsku, 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku oraz do Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie będą przetwarzane w  celu realizacji 

programu, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabili tacji Osób 

Niepełnosprawnych. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla 

wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Każdy uczestnik programu 

posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i 

usuwania. 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości 

wzięcia przez Wnioskodawcę udziału w pilotażowym programie „Aktywny samorząd”.  

 

Niniejsze oświadczenie składa Wnioskodawca oraz dodatkowo i odrębnie - inne pełnoletnie osoby 

posiadające zdolność do czynności prawnych, których dane osobowe zostały przekazane 

do Realizatora programu przez Wnioskodawcę we wniosku o  dofinansowanie. 

............................................................ 
(imię i nazwisko) 

 
........................................................................................ 
(adres: miejscowość, nr kodu, ulica, nr domu, nr mieszkania) 

 
Biorąc pod uwagę powyższe informacje, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich  danych 

osobowych oraz mojego dziecka/podopiecznego (o ile dotyczy - niepotrzebne skreślić
 
): 

 
................................................................ 
   (imię i nazwisko dziecka/podopiecznego) 

 

przez Realizatora programu tj. Samorząd Powiatu Radomszczańskiego z siedzibą w Radomsku  

oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku przez PFRON z siedzibą w Warszawie, 

w celach związanych z realizacją pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Zostałem(am) 

poinformowany(a) o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji, 

uzupełniania i usuwania. 

 
 

 
                                                       ............................................................. 

                                                         Data i podpis osoby składającej oświadczenie   

 

 



Załącznik nr 3 do formularza wniosku w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”  

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………. 

 

Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………….. 

 

Status wobec Administratora: ………………………………………………………………… 

 

 

Oświadczenie informacyjne dla osób korzystających z usług  

 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku  
  

Informujemy, że podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane  

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) przez Samorząd Powiatu Radomszczańskiego  

z siedzibą w Radomsku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku oraz 

Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie . 

         Administratorem Państwa danych osobowych będzie Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie z siedzibą w Radomsku przy ul. Przedborskiej 39/41 97-500 Radomsko, adres e-mail: 

biuro@pcpr.radomsko.pl, tel. 44/715 07 95. 

Przetwarzanie Państwa danych osobowych oraz danych osobowych pozostałych 

członków Pani/Pana rodziny i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym 

będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust.1 lit.f RODO  w celu realizacji zadań ustawowych 

nałożonych na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku. 

Państwa dane osobowe będą przechowywane w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Radomsku przez okres niezbędny do zrealizowania zadania a po jego zakończeniu 

przez okres zgodny z Instrukcją Kancelaryjną oraz Rzeczowym wykazem akt Powiatowego 

Centrum Pomocy w Rodzinie w Radomsku.    

Informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych 

osobowych za wyjątkiem wypadków, gdy przepisy prawa wyłączają Państwa prawa we 

wskazanym zakresie. 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa 

zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

Informujemy, iż Państwa dane osobowe mogą zostać  udostępnione innym podmiotom 

celem realizacji powierzonych zadań. 

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 

Sposób kontaktu z inspektorem ochrony danych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 

w Radomsku to adres e-mail: daneosobowe@pcpr.radomsko.pl 

 

 

 

 
 

Radomsko, dnia……………………….                     ……..………..…………………………… 
                                                                                                               (podpis i pieczęć reprezentanta Administratora) 

mailto:daneosobowe@pcpr.radomsko.pl

