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Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  

przez Realizatora programu oraz PFRON 

Dane osobowe przekazane przez uczestników pilotażowego programu „Aktywny samorząd” 

do Realizatora programu tj. Powiatu Tarnowskiego z siedzibą w Tarnow ie przy ul. Narutowicza 38 

za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w  Tarnowie przy                         

ul: Urszulańskiej 19, 33-100 Tarnów oraz do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa będą 

przetwarzane w celu realizacji programu, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to 

niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Każdy 

uczestnik programu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 

aktualizacji, uzupełniania i usuwania. 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie  brakiem możliwości 

wzięcia przez Wnioskodawcę udziału w pilotażowym programie „Aktywny samorząd”.  

 

Niniejsze oświadczenie składa Wnioskodawca oraz dodatkowo i odrębnie - inne pełnoletnie osoby 

posiadające zdolność do czynności prawnych, których dane osobowe zostały przekazane 

do Realizatora programu przez Wnioskodawcę we wniosku o  dofinansowanie. 

 

............................................................ 

(imię i nazwisko) 

 

........................................................................................ 

(adres: miejscowość, nr kodu, ulica, nr domu, nr mieszkania) 

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1000) i art. 6 ust. 1 i art. 9 ust. 2 lit. a  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 przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz  o ile dotyczy, mojego 

dziecka/podopiecznego 

 

................................................................ 

   (imię i nazwisko dziecka/podopiecznego) 
 

przez Realizatora programu tj. Powiatu Tarnowskiego z siedzibą w Tarnowie przy ul. Narutowicza 

38 za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w   Tarnowie przy ul: 

Urszulańskiej 19, 33-100 Tarnów oraz przez PFRON z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 

13, 00-828 Warszawa w celach związanych z realizacją pilotażowego programu „Aktywny 

samorząd”. 

Jednocześnie oświadczam, że zaponałem(am) się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych 

osobowych w PCPR oraz zostałem(am) poinformowany(a) o prawie dostępu do treści swoich 

danych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania. 

                                                       

  ............................................................. 

Data i podpis osoby składającej oświadczenie                           
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Klauzula informacyjna dla klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie 

 

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 przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) przedstawiamy 

najważniejsze zagadnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 

Tarnowie. 

  

1) Administrator Danych  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w 

Tarnowie, ul. Urszulańska 19, 33-100 Tarnów. 

2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych  

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez email: iod@pcprtarnow.pl lub listownie na adres siedziby 

Administratora.  

3) Cel i podstawa prawna przetwarzania danych   

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań PCPR- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz na podstawie art. 9 ust.2 lit. h 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

  
Funkcjonowanie PCPR w Tarnowie opiera się w szczególności o następujące przepisy prawa: 

– Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, 

– Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, 

– Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, 

– Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, 

– Ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 

– Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, 

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych, 

– Ustawaz dnia 9 czerwca 2011r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

– Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, 

– Ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, 

– Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

– Ustawa z dnia 8 czerwca 2001r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, 

– Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

– Ustawa z dnia 9 listopada 2000r. o repatriacji, 

– Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

– Ustawa z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach, 

– Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

oraz akty wykonawcze do ww. ustaw. 

  

4) Odbiorcy danych 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa. 

  

5) Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą 

z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 16 

września 2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu 

przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych. 

  

6) Przysługujące prawa 

 Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora: 

– dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych, 

– prawo do sprostowania danych osobowych w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, 

– prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania, 

– prawo do przenoszenia danych, 

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych chyba, że przepisy odrębne stanowią inaczej lub ich dalsze 

przetwarzanie, będące wynikiem złożonego wcześniej wniosku lub rozpoczęcia prowadzenia sprawy jest niezbędne                          

z uwagi na przepisy szczegółowe. 

  

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

Ponadto, podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne i jest warunkiem 

koniecznym do rozpatrzenia sprawy.                                                                                               


