
Strona 1 z 2 

 

Klauzula informacyjna 

dla osoby reprezentującej podmiot zgłaszający kandydaturę na członka powiatowej 

społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 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, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku informuje o zasadach przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych.  

 

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

Rodzinie w Płocku 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 potwierdzenia Pani/Pana umocowania 

do reprezentowania podmiotu zgłaszającego kandydaturę na członka powiatowej społecznej 

rady do spraw osób niepełnosprawnych w związku z wypełnianiem obowiązku prawnego 

związanego 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. 

 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez PCPR w Płocku jest 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.                                 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  

 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane Staroście Płockiemu 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. 

 

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 osoby zgłoszonej przez 

reprezentowany przez Panią/Pana podmiot oraz przez okres wskazany przez przepisy 

kancelaryjno – archiwalne obowiązujące w PCPR w Płocku. 

 

7. 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 swoich danych, które są nieprawidłowe oraz prawo                                          

do uzupełnienia swoich danych, które są niekompletne, z uwzględnieniem celów 

przetwarzania, 

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 
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4) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych – gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez PCPR w Płocku dotyczących 

Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.  

 

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie, w jakim wymagają tego przepisy 

prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi weryfikację 

Pani/Pana umocowania do reprezentowania podmiotu zgłaszającego kandydaturę na członka 

powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych i tym samym uniemożliwi 

rozpatrywanie zgłoszonej kandydatury na członka ww. rady.  

 

 

Potwierdzam otrzymanie klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych  

 

Data 1Podpis osoby reprezentującej podmiot zgłaszający kandydata                         

na członka powiatowej społecznej rady do spraw osób 

niepełnosprawnych 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 W przypadku gdy podmiot zgłaszający kandydata na członka powiatowej społecznej rady                    

do spraw osób niepełnosprawnych jest reprezentowany przez więcej niż jedną osobę, niniejszą 

klauzulę informacyjną z adnotacją potwierdzającą jej otrzymanie powinna złożyć każda z osób 

podpisujących zgłoszenie kandydata.    


