
Załącznik nr 1 do formularza wniosku w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” 

 

Klauzula informacyjna 

 
 

 

Zgodnie z art. 13 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 przep ływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz na podstawie ustawy z  dnia 10 maja 2018 r.  

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) 

 

informuję, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DYREKTOR POWIATOWEGO 

CENTRUM POMOCY RODZINIE W PABIANICACH  z siedzibą w Pabianicach,  

ul. Traugutta 6A, 95-200 Pabianice, adres email: sekretariat@pcpr-pabianice.pl; 

2. Inspektor Ochrony Danych - kontakt email: iod@pcpr-pabianice.pl; 

3. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i art. 9 ust. 2 

lit. b ogólnego rozporządzenie o ochronie danych oraz art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej orz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych  w celu udzielenia dofinansowania w ramach pilotażowego programu 

„Aktywny samorząd”; 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy PCPR  

oraz podmioty uprawnione z mocy prawa, tj. PFRON w celu monitorowania i kontroli 

prawidłowości realizacji programu „Aktywny samorząd” oraz do celów sprawozdawczych  

i ewaluacyjnych; 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;  

6. Dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

w/w celów, w tym również wypełnienia obowiązku archiwizacyjnego;  

7. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo 

do cofnięcia zgody (w zakresie danych, do których zgoda była wyrażona).  

8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych. 

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem us tawowym i jest obowiązkowe ze względu 

na w/w przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie 



Załącznik nr 1 do formularza wniosku w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” 

danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem realizacji 

wniosku o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. 

10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również 

nie będą profilowane. 

 

Dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Pabianicach 
 
 
 
 

Zapoznałem/łam się z treścią klauzuli informacyjnej: 
 
 
 
 
 
 
......................................, dnia………...................r.   .....................................................  

 miejscowość       podpis Wnioskodawcy 

 


