
Klauzula informacyjna 

Wypełniając obowiązek informacyjny w zakresie ochrony danych osobowych na podstawie art. 13 ust. l i ust. 2 ogólnego 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 20 l 6 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 zwanym dalej „RODO" oraz art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych 

w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, dbając o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez nas informujemy, 

że: 

Administrator 
Danych: 

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibę 
w Jędrzejowie. 
Możesz się z nami skontaktować: 

⎼ listowanie: ul. Okrzei 49b; 28-300 Jędrzejów; 
⎼ telefonicznie – numer telefonu: 41 386 36 00 
⎼ przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie https://pcpr.jedrzejow.pl; 
⎼ drogą mailową: pcpr@jedrzejow.pl. 

Inspektor 
Ochrony Danych: 

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest pan Mariusz Piskorczyk. Można się z nim skontaktować emailem: 
biuro@ochrona-danych.net lub telefonicznie pod numerem telefonu 66 55 86 173 . 

Cel i podstawa 
przetwarzana: 

Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać w celu i na podstawie przepisów prawa: 
a) dobrowolnego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci numeru telefonu - 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 
b) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - 

art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO tj.: ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach; 

c) wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO tj. Modułu IV 

programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji 

kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” na podstawie uchwały nr 32/2021 Zarządu 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 25 marca 2021 r. 

Odbiorcy danych 
osobowych: 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty na podstawie przepisów prawa oraz 
podmioty, z którymi zawarliśmy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również 
podmioty uprawnione do obsługi doręczeń. 

Okres 
przechowywania 

danych: 

Pani/ Pana dane przechowywane będą przez okres 5 lat po zakończeniu realizacji programu oraz zgodnie 
z Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym JRWA. 

Prawo do danych 
osobowych: 

 

Ma Pani/Pan prawo do: 
▪ dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
▪ sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
▪ ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; 
▪ usunięcia swoich danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 
▪ wycofania dobrowolnej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,  
▪ sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych; 
▪ wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 

- 193 Warszawa) 

Informacja o 
wymogu podania 

danych: 
 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji programu Modułu IV programu 
„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych 
wywołanych chorobami zakaźnymi” na podstawie uchwały nr 32/2021 Zarządu Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 25 marca 2021 r. 
Podanie przez Panią/Pana danej osobowej w postaci numeru telefonu jest dobrowolne. 

Nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowaniu decyzji, w tym profilowania Pani/Pana danych osobowych. 

 

 

  


