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Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie ze środków 

PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

dla osób ubiegających się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

 
W celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 13Rozporządzenia 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 (zwane dalej 

RODO) prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami 
Administrator danych osobowych 
Administratorem Pana/i danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie, ul. Legionów 

78,05-200 Wołomin zwany dalej Administratorem. 
Inspektor Ochrony Danych 

Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. We wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, należy 

skontaktować się poprzez adres email: sekretariat@pcprwolomin.pl, pisemnie na adres siedziby Administratora Danych 

Osobowych. 
Cele i podstawa prawna przetwarzania danych 

Przetwarzanie Pana/i danych osobowych odbywa się 

a) Na podstawie z art. 6 ust.1 lit. a tj. udzielonej przez Pana/i zgody na udział w postepowaniu w sprawie ubiegania 

się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

b) Na podstawie z art. 6 ust.1 lit. c - wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikających z 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa tj.: 

• Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

(Dz. U z 2021 poz. 573) 

• Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które 

mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U z 

2015 poz. 926) 

Odbiorcy danych osobowych 

Pani/a dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: 

a) Właściwym organom, sądom oraz instytucjom państwowym i samorządowym lub innym instytucjom 

wykonującym powierzone zadania publiczne, jeżeli obowiązek ujawnienia/przekazania danych wynika 

z obowiązujących przepisów prawa lub jest to niezbędne celem dochodzenia praw lub roszczeń Administratora 

Danych Osobowych 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG): 

Administrator Danych Osobowych nie przekazuje Pana/Pani danych do państw trzecich tj. poza terytorium EOG 

(obejmujący Unie Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).  

Okres przechowywania danych 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa tj. okres przechowywania danych 

obejmuje okres konieczny do rozliczenia przyznanego dofinansowania oraz okres konieczny do ustalenia prawa do jego 

przyznania. 

Prawa osoby, której dane dotyczą 

Przysługuje Panu/i prawo żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, prawo 

do sprostowania (poprawienia), usunięcia danych jednakże z ograniczeniem tego prawa w myśl art. 17 RODO, 

ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych w zależności od 

złożonego wniosku), prawo do przenoszenia danych osobowych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. W celu skorzystania z powyższych praw, 

należy skontaktować się poprzez kanały komunikacji wskazane w pkt. Administrator danych osobowych 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Może Pan/i również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa, w przypadku niezgodnego z przepisami prawa przetwarzania danych osobowych. 
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Zgoda 

W przypadku, gdy wykorzystywane przez nas Państwa dane nie są konieczne do realizacji obowiązku prawnego lub nie 

stanowi Naszego prawnie uzasadnionego interesu przysługuje Panu/i prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie 

danych osobowych w dowolnym momencie, w zakresie w jakim Pana/i dane osobowe są przetwarzane na podstawie 

udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/i zgody przed jej wycofaniem.  

Czy podanie danych jest obowiązkowe? 

Przetwarzanie pozyskanych od Pana/i danych opiera się na zasadzie dobrowolności, jednakże odmowa podania danych 

niemożliwi Panu/i dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Pana/i dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 
 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że otrzymałem/am Klauzulę informacyjną od Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Wołominie dla osób ubiegających się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i zapoznałem/am się z jej treścią.  

 

 
………...................................          ……………...........................................................................  

         (miejscowość i data) (czytelny podpis Wnioskodawcy/przedstawiciela   ustawowego/opiekuna 

prawnego/pełnomocnika) 

 

 
 


