
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni 

 
 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27.04.2016 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 (dalej: RODO) informuję iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Bochni, ul. E. Windakiewicza 9/5, e-mail: pcpr@powiat.bochnia.pl. 
2. Inspektor ochrony danych osobowych: 

Kontakt: (14) 611-97-40, e-mail: ido@pcpr.bochnia.pl. 
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie w celu 

rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt 
rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, dofinansowanie 
uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, 
dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się  
i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych  
oraz dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika.  

4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO, art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c  w zw. z art. 35a  ust. 4 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.)  
oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. 
w sprawie określania rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków 
PFRON (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 926). 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikających z przepisów 
archiwalnych. 

6. Posiada Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo  
do ich sprostowania. 

7. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich 
niepodanie będzie skutkowało niemożnością rozpatrzenia wniosku. 

8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom 
wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie  
Państwa danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni 
narusza przepisy RODO. 

 
 

Ja niżej podpisana/ny ……………………………….……………………………………….,  

zam. …………………………………………………………………………………………………., 

oświadczam, że zapoznałam (em) się z „Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania 

danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni”. 

 

 

Bochnia, dn. ………………………………..  …………………………...………………… 
         czytelny podpis 

http://www.pcpr@powiat.bochnia.pl/

