
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim 
 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż: 

 

1. Administratorem Pana/Pani oraz dziecka/podopiecznego/mocodawcy* danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Mińsku Mazowieckim reprezentowane przez Dyrektora. 

2. Adres: ul. Konstytucji 3  Maja 16, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: inspektor@pcpr-minskmaz.pl 

4. Administrator danych osobowych przetwarza Pana/Pani oraz dziecka/podopiecznego/mocodawcy* dane w celu związanym  

z ubieganiem się i postępowaniem w sprawie dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego z PFRON na podstawie przepisów 

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

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych, oraz 

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie turnusów 

rehabilitacyjnych. 

5. Podstawą przetwarzania Pana/Pani oraz dziecka/podopiecznego/mocodawcy* danych osobowych jest: 

 art.6 ust.1 lit. c, oraz art.6 ust 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), 

 w przypadku przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych art.9 ust.2 lit. b Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(zwanym dalej Rozporządzenie RODO), 

 art.6 ust.1 lit. a i art.9 ust.2 lit. a, jeżeli przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie wcześniej udzielonej 

zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana oraz 

dziecka/podopiecznego/mocodawcy* danych osobowych mogą być: 

1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy 

publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 

2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z PCPR przetwarzają dane osobowe, dla których 

Administratorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim reprezentowane przez Dyrektora 

7. Pana/Pani oraz dziecka/podopiecznego/mocodawcy* dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowych. 

8. Pana/Pani oraz dziecka/podopiecznego/mocodawcy* dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa. 

9. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści danych osobowych oraz danych dziecka/podopiecznego/mocodawcy* prawo do 

sprostowania w przypadku gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli 

administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania, prawo do 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. 

10. W przypadku gdy  przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie, na podstawie oświadczenia złożonego w formie pisemnej lub elektronicznej na adres e-mail: 

sekretariat@pcpr-minskmaz.pl. 

11. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez cofnięciem, zgodnie  

z obowiązującym prawem. 

12. W przypadku gdy Pan/Pani oraz dziecka/podopiecznego/mocodawcy*  dane są przetwarzane niezgodnie z prawem ma Pan/Pani 

prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

13. Podanie danych jest niezbędne do realizacji celów wymienionych w pkt. 4 klauzuli informacyjnej. 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

mailto:inspektor@pcpr-minskmaz.pl
mailto:sekretariat@pcpr-minskmaz.pl

