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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA 

DANYCH OSOBOWYCH na potrzeby realizacji zadań finansowanych ze 

środków PFRON. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu informuje, że 

 podanie danych osobowych przez wnioskodawcę jest dobrowolne i nie wymaga wyrażenia przez 

wnioskodawcę zgody na przetwarzanie danych osobowych. Przekazanie danych osobowych 

przez wnioskodawcę jest warunkiem  przyznania dofinansowania ze środków PFRON i/lub zawarcia 

umowy dofinansowania ze środków PFRON. 

 niepodanie danych oznacza brak możliwości rozpatrzenia wniosku i zawarcia umowy 

dofinansowania, a w konsekwencji brak możliwości udzielenia pomocy w ramach programu.  

 dane osobowe przekazywane przez wnioskodawców przetwarzane są w stopniu niezbędnym w celu 

realizacji programu i oceny jego funkcjonowania, a także w innych, prawnie uzasadnionych celach.  

I. Administrator Danych Osobowych. 

Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu (dalej PCPR) 

oraz w przypadku pilotażowego programu „Aktywny samorząd” (dalej „program” )-Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

II. Inspektor Ochrony Danych.   

1. Inspektorem Ochrony Danych  jest Pan Mateusz Szlachtowicz. 

2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod 

adresem: 

  iodo@koni.pl 

 sekretariat@pcprelblag.pl 

telefonicznie: 

 695 311 523 

 55 233 62 82  

III. Podstawa przetwarzania danych Osobowych 

Na podstawie : 

 art. 9 ust. 2 lit. b i h, Art. 6 ust. 1 lit. c. ,Art. 9 ust.1 lit. h , Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r  

 oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.  

 Twoje dane mogą również być przetwarzane na podstawie przepisów innych ustaw i rozporządzeń 

krajowych, z których wynikają zadania w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych 

oraz ustawy i rozporządzenia, z których wynikają zadania z dziedziny ubezpieczeń społecznych lub 

zabezpieczenia społecznego. 
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IV. Cel przetwarzania danych osobowych 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby dopełnić obowiązków, które wynikają z przepisów prawa. Cele te 

wynikają z ustawy i dotyczą m.in.: 

1. systemowego wsparcia rodzin w funkcji socjalnej, wychowawczej i opiekuńczej (Rehabilitacja 

Społeczna), poprzez: 

 wsparcie osób niepełnosprawnych w rehabilitacji społecznej poprzez programy Rady 

Nadzorczej; 

 wsparcie osób niepełnosprawnych w rehabilitacji społecznej; 

 udzielanie wsparcia osób niepełnosprawnych, dotychczas będących poza systemem 

rehabilitacji społecznej; 

 wsparcie edukacji osób niepełnosprawnych; 

 doskonalenie systemu informacji w rozwiązywaniu problemów osób niepełnosprawnych/ 

pracodawców / opiekunów. 

V. Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

1. Masz prawo: 

 dostępu do treści danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych; 

 do żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych; 

 do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem, 

 do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

 do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku 

przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; 

 do wyrażenia sprzeciwu wobec automatycznego profilowania. 

2. Wnioski w sprawie realizacji Twoich praw dotyczących danych osobowych możesz złożyć: 

 osobiście w PCPR; 

 elektronicznie na adres mailowy: sekretariat@pcprelblag.pl; 

 listownie na adres: Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg. 

 We wniosku napisz, czego od nas żądasz (np. „Żądam dostępu do …”) oraz podaj dane, na 

podstawie których będziemy mogli Cię zidentyfikować (imię, nazwisko, PESEL czy Nr 

PFRON).  

VI. Gdzie można wnieść skargę, jeśli uznasz, że Twoje prawa zostały 

naruszone 

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez  PCPR lub PFRON danych osobowych narusza 

przepisy RODO, przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

zajmującego się ochroną danych osobowych - od 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, który zastąpił Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).  

VII. GROMADZNEI DANYCH OSOBOWYCH 

1. PCPR gromadzi dane osobowe: 

 zawarte we wniosku o dofinansowanie (wraz z załącznikami) w ramach zadań określonych 

w ustawie  i programu w celu: weryfikacji spełnienia kryteriów uczestnictwa, wyznaczenia 

kwoty dofinansowania, przyznania  i/lub zawarcia umowy dofinansowania, rozliczenia 

mailto:sekretariat@pcprelblag.pl


3 

 

udzielonego dofinansowania, kontroli prawidłowości wydatkowania środków publicznych 

i ewaluacji programu na terenie działania Realizatora programu. Dane te gromadzone są w 

wersji papierowej lub elektronicznie. 

 zgodnie z umową w sprawie realizacji programu, w celu: rozliczenia środków finansowych 

przekazanych na realizację programu, kontroli prawidłowości wydatkowania środków 

publicznych, wymiany informacji o uczestnictwie w programie wnioskodawców pomiędzy 

realizatorami programu na terenie całego kraju, monitorowania prawidłowości realizacji 

programu, obsługi korespondencji wnioskodawców, ewaluacji programu na terenie kraju 

oraz modelowania warunków pomocy. 

 dane osobowe gromadzone za pośrednictwem platformy SOW (System Obsługi Wsparcia)  

2. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych gromadzi dane osobowe 

wnioskodawców przekazane przez Realizatora zgodnie z umową w sprawie realizacji programu, a 

także uzyskane w ramach korespondencji prowadzonej z wnioskodawcami i Realizatorami programu 

w związku z interwencjami lub zapytaniami związanymi o interpretację zasad programowych. Dane 

te gromadzone są w wersji papierowej lub elektronicznie. 

3. Realizator programu (PCPR) przekazuje lub udostępnia dane osobowe uczestników programu 

do Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych zgodnie z zasadami wskazanymi 

w umowie w sprawie realizacji programu.  

4. Dane osobowe uczestników programu mogą być także przetwarzane na podstawie umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji zasad określonych w programie (np. 

w celu uzyskania opinii eksperta PFRON lub przeprowadzenia ewaluacji programu). 

VIII. Okres gromadzenia danych osobowych: 

1. Dane osobowe zgromadzone w formie papierowej są przechowywane nie dłużej niż: 

 przez okres 6-ciu lat w ramach programu „Aktywny samorząd”, 

 przez okres 10–ciu lat w ramach zadań ustawowych, 

 dane osobowe zgromadzone w wersji elektronicznej są przechowywane przez okres nie 

dłuższy niż 20 lat. 

2. Okres przechowywania wydłuża się w razie wystąpienia sytuacji przewidzianych prawem.  

IX. Informacje dodatkowe 

1. Informację na temat bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych administrator danych 

osobowych udostępnia na swojej witrynie internetowej. 

2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych zamieszczone są pod adresem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/rodo-

w-funduszu/. Komunikat z klauzulą informacyjną stanowi realizację obowiązku informacyjnego. 

 

Administrator danych osobowych zobowiązany jest przestrzegać zasad przetwarzania danych osobowych, 

zgodnie z rozporządzeniem 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 - 

RODO), a także zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). 
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