
Załącznik nr 2 

do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON  

w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”  

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 przez Realizatora programu 

 

 
 

Ja niżej podpisany/a ...................................................................................................................  
(imię i nazwisko) 

 

 

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

 
 

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. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku ul. Bielska 57A, 09-

400 Płock(administrator danych) w celu rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON 

w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.  

.............................................................  
Data i podpis osoby składającej oświadczenie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA!  
Niniejsze oświadczenie składa Wnioskodawca oraz dodatkowo i odrębnie - inne pełnoletnie osoby posiadające zdolność do 

czynności prawnych, których dane osobowe zostały przekazane do PCPR w Płocku przez Wnioskodawcę we wniosku o 

dofinansowanie.  

 



KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
W związku z tym, że od dnia 25 maja 2018 r. jest stosowane rozporządzenie 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) (Dz. Urz. UE L Nr 119/1), zwane dalej RODO, w celu zapewnienia 

właściwej ochrony Pani/Pana danych osobowych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku informuje, że 

przetwarza Pani/Pana dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdują się poniżej.  

 

I. Administrator danych osobowych  
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku ul. Bielska 

57 A, 09-400 Płock.  

 

II. Inspektor ochrony danych  
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku wyznaczyło inspektora ochrony danych, z którym Pani/Pan 

może się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie 

pisząc na wskazany wyżej adres pocztowy Administratora danych lub adres e-mail: pcpr@pcpr.plock.pl z 

tytułem wiadomości „dane osobowe”. 

  

III. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych  
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu rozpatrzenia 

wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 

ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust.1 lit. a oraz art. 

9 ust. 2 lit. a RODO). 

  

IV. Odbiorcy danych osobowych  
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:  

1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne  

lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa,  

2. podmiotom, które na podstawie stosownych umów zawartych z PCPR w Płocku lub upoważnień przetwarzają 

dane osobowe, dla których Administratorem danych jest PCPR w Płocku.  

 

V. Okres przechowywania danych  
Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. 

Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące 

kryteria:  

1. przepisy prawa, które mogą obligować PCPR w Płocku do przetwarzania danych przez określony czas,  

2. okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora danych.  

 

VI. Prawa, jakie Pani/Panu przysługują w związku z przetwarzaniem przez PCPR w Płocku Pani/Pana 

danych osobowych  
Przysługuje Pani/Panu:  

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,  

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,  

3. prawo do usunięcia danych  

4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,  

5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych  

Osobowych.  

6. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie przez 

Panią/Pana zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, których dokonano na 

podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. 

 

VII. Informacja o wymogu albo dobrowolności podania danych osobowych  

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie 

brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.  

 

VIII. PCPR w Płocku nie podejmuje decyzji w sposób automatyzowany w stosunku do Pani\Pana  danych 

osobowych, dane osobowe nie podlegają profilowaniu. 

 

……………………………….……….……………………………  
(data i podpis wnioskodawcy) 


