
Klauzula informacyjna 

dla kandydata na członka powiatowej społecznej rady do spraw osób 

niepełnosprawnych o przetwarzaniu danych osobowych 

 

W związku z przekazaniem Pani/Pana danych osobowych przez podmiot zgłaszający 

Pani/Pana kandydaturę na członka powiatowej społecznej rady do spraw osób 

niepełnosprawnych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku na podstawie art. 14                   

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 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuje, że:                                    

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Płocku, zwane dalej PCPR w Płocku (adres: ul. Bielska 57 A, 09-400 Płock).  

 

2. PCPR 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 PCPR w Płocku lub adres e-mail: 

pcpr@pcpr.plock.pl z tytułem wiadomości „dane osobowe” bądź dzwoniąc pod numer telefonu 

24 267 68 46.  

 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestniczenia w postępowaniu 

dotyczącym zgłaszania kandydatów na członków powiatowej społecznej rady do spraw osób 

niepełnosprawnych, ewentualnego powołania na członka powiatowej społecznej rady do spraw 

osób niepełnosprawnych i uczestniczenia w jej pracach. Pani/Pana dane osobowe mogą być 

przetwarzane także w celu publikacji na stronie internetowej PCPR w Płocku, Starostwa 

Powiatowego w Płocku lub w BIP tych jednostek informacji o wyborze Pani/Pana na członka 

powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych.   

 

4. PCPR w Płocku będzie przetwarzał następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: 

imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy.  

 

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Starosta Płocki w związku z zadaniami 

wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej                                   

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dot. powiatowych społecznych rad                

do spraw osób niepełnosprawnych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być także 

podmioty, z którymi PCPR w Płocku zawarł stosowne umowy o powierzeniu przetwarzania 

danych osobowych (m.in. Plocman Sp. z o.o.).  

 

6. PCPR w Płocku będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres trwania 

postępowania dotyczącego zgłaszania kandydatów na członków powiatowej społecznej rady 

do spraw osób niepełnosprawnych i/lub uczestnictwa w jej pracach oraz przez okres wskazany 

przez przepisy kancelaryjno – archiwalne obowiązujące w PCPR w Płocku.  

 

7. Jako administrator danych zapewniamy Pani/Panu:  

1) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii,  

2) prawo do sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe                                                    

oraz z uwzględnieniem celów przetwarzania prawo do uzupełnienia swoich danych 

osobowych, które są niekompletne,  

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku gdy: 

mailto:pcpr@pcpr.plock.pl


a) kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres, który pozwoli PCPR                 

w Płocku sprawdzić prawidłowość tych danych osobowych,  

b) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem jednak sprzeciwia się 

Pani/Pan usunięciu tych danych osobowych i żąda w zamian ograniczenia ich 

wykorzystywania, 

c) PCPR w Płocku nie potrzebuje już Pani/Pana danych osobowych do celów przetwarzania 

wskazanych wyżej w punkcie 3 niniejszej klauzuli, ale dane osobowe są Pani/Panu potrzebne 

do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.  

 

8. Jeżeli uważa Pani/Pan, że PCPR w Płocku przetwarza Pani/Pana dane osobowe niezgodnie 

z prawem ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 
9. Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane do PCPR w Płocku przez podmiot, o którym 

mowa w art. 44 c ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj. podmiot zgłaszający Pani/Pana kandydaturę                  

na członka powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych.  

 
10. PCPR w Płocku nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w stosunku                                   

do Pani/Pana danych osobowych, dane osobowe nie podlegają profilowaniu.   

 

 

Potwierdzam otrzymanie klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych  

 

Data Podpis kandydata na członka powiatowej społecznej rady do spraw 

osób niepełnosprawnych 

  

 

 

 

 

 


