Załącznik nr 3 do formularza wniosku w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
na potrzeby realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON –
pilotażowego
programu „AKTYWNY SAMORZĄD”
1. Administratorem Państwa danych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu Dobrzyniu z siedzibą w Golubiu - Dobrzyniu ul. Doktora Jerzego Gerarda Koppa 1, 87 - 400
Golub – Dobrzyń- tel.: 56 683 54 76, kom.: 784 301 266, e-mail: pcpr@golub-dobrzyn.com.pl

2. Państwa dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO,
w związku z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. w celu realizacji pilotażowego programu
„Aktywny Samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
3. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i niezbędnym w celu rozpatrzenia wniosku
o dofinansowanie, niepodanie danych może skutkować odmową realizacji dofinansowania.
4. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych prawo ich sprostowania oraz prawo
ograniczenia ich przetwarzania.
5. Mają Państwo prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
6. Państwa dane mogą być udostępniane przez Administratora danych podmiotom upoważnionym
do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa, m in. zostaną udostępnione do PFRON,
który przetwarza dane wnioskodawców w celu monitorowania i kontroli prawidłowości
realizacji programu przez Realizatora oraz celów sprawozdawczych i ewaluacyjnych.
7. Został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można kontaktować się poprzez adres
e-mail: iod@golub-dobrzyn.com.pl.
8. Państwa dane od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający
z regulacji prawnych- kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym
wykazie akt dla naszej Jednostki.
9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

……..………………………………………………………………….
data i podpis osoby zapoznającej się z klauzulą informacyjną

