
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  

DLA SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON  

(turnusy rehabilitacyjne, przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt 

rehabilitacyjny, bariery funkcjonalne). 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 zwane dalej RODO), 

informuję, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Kępnie z siedzibą ul. Sienkiewicza 26, 63-600 Kępno, reprezentowane 

przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie; Administrator prowadzi 

operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan 

skontaktować telefonicznie pod numerem tel. 62 7912290 lub pisemnie na adres naszej 

siedziby, wskazany w pkt 1. Z inspektorem ochrony danych może się Pani/Pan 

skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 

oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia złożonego przez 

Panią/Pana wniosku - na podstawie następujących przepisów: 

− wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w tym m. in. 

dochodzenia roszczeń, archiwizowania danych – na wypadek potrzeby 

wykazania faktów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,  

− działanie niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane 

dotyczą lub innej osoby fizycznej prawa  art. 6 ust. 1 lit. d RODO, 

− przetwarzaniem, które jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i 

wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane 

dotyczą (art. 9 ust. 2 lit. b RODO), 

− przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem 

publicznym, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. g RODO, 

− na podstawie wyrażonej dobrowolnie zgody, zgodnie  z art. 6 ust.1 lit. a RODO, 

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

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  

− Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. 

w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze 



środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

właściwe dla obszaru wnioskowanej pomocy, zgodnie ze złożonym wnioskiem. 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 

w sprawie turnusów rehabilitacyjnych. 

4) Odbiorcą Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich 

uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmioty publiczne, 

jednostki prowadzące działalność pocztową oraz podmioty, z którymi Administrator 

zawarł umowy powierzenia danych (w tym dostawcy oprogramowania i systemów 

informatycznych). 

5) Informacja o wymogu dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach nie podania 

danych osobowych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w przypadku 

wniosku o dofinansowanie do: 

1. zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze: 

a) jest wymogiem ustawowym a ich niepodanie będzie skutkowało 

pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia,  

b) na które Pani/Pan wyraził/a zgodę jest dobrowolne a ich niepodanie nie 

wpłynie na sposób rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie (podane dane 

będą wykorzystane tylko w celu: kontaktowania się Panią/Panem w 

sprawach związanych z realizacją Pani/Pana wniosku o dofinansowanie i/lub 

przekazania przyznanego dofinansowania na Pani/Pana konto bankowe); 

2. zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny: 

a) jest wymogiem ustawowym a ich niepodanie będzie skutkowało 

pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia, 

b) na które Pani/Pan wyraził/a zgodę jest dobrowolne a ich niepodanie nie 

wpłynie na sposób rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie (podane dane 

będą wykorzystane tylko w celu kontaktowania się Panią/Panem w sprawach 

związanych z realizacją Pani/Pana wniosku o dofinansowanie) 

c) jest niezbędne do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do 

podjęcia działań na żądanie Pani/Pana przed zawarciem umowy 

3. likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych: 

a) jest wymogiem ustawowym a ich niepodanie będzie skutkowało 

pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia, 

b) jest niezbędne do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do 

podjęcia działań na żądanie Pani/Pana przed zawarciem umowy 

c) na które Pani/Pan wyraził/a zgodę jest dobrowolne a ich niepodanie w 

przypadku: 



− numeru telefonu nie wpłynie na sposób rozpatrzenia wniosku o 

dofinansowanie (podane dane będą wykorzystane tylko w celu 

kontaktowania się Panią/Panem w sprawach związanych z realizacją 

Pani/Pana wniosku o dofinansowanie) 

− wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu nie spowoduje 

pozostawienia Pani/Pana wniosku bez rozpatrzenia, w przypadku nie 

podania dochodu, nie zostaną naliczone punkty w II etapie rozpatrywania 

wniosku; za tę pozycję we wniosku naliczane są punkty w II etapie 

rozpatrywania wniosków (po dokonaniu oceny i kwalifikacji wniosków, 

do realizacji zostają przeznaczone te wnioski, które uzyskały największa 

ilość punktów w stosunku do ilości środków finansowych 

przeznaczonych na realizację zadania na dany rok); 

4. likwidacji barier architektonicznych: 

a) jest wymogiem ustawowym a ich niepodanie będzie skutkowało 

pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia, 

b) jest niezbędne do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do 

podjęcia działań na żądanie Pani/Pana przed zawarciem umowy 

c) na które Pani/Pan wyraził/a zgodę jest dobrowolne a ich niepodanie w 

przypadku: 

− numeru telefonu nie wpłynie na sposób rozpatrzenia wniosku o 

dofinansowanie (podane dane będą wykorzystane tylko w celu 

kontaktowania się Panią/Panem w sprawach związanych z realizacją 

Pani/Pana wniosku o dofinansowanie) 

− wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu i/lub danych 

wynikających z orzeczenia o niepełnosprawności lub równoważnego 

dotyczących dodatkowych osób niepełnosprawnych w Pani/Pana 

gospodarstwie domowym nie spowoduje pozostawienia Pani/Pana 

wniosku bez rozpatrzenia; za tą pozycję nie zostaną naliczone punkty (po 

dokonaniu oceny i kwalifikacji wniosków, do realizacji zostają 

przeznaczone te wnioski, które uzyskały największa ilość punktów w 

stosunku do ilości środków finansowych przeznaczonych na realizację 

zadania na dany rok) 

5. turnusu rehabilitacyjnego jest wymogiem ustawowym a ich niepodanie będzie 

skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 

6) Pana/i dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla 

którego zostały zebrane i w czasie określonym przepisami prawa, a w szczególności 



wynikających z instrukcji kancelaryjnej, która określa okresy przechowywania tej 

dokumentacji.  

7) Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej  

i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy 

nieumyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, 

wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. W 

tym celu zobowiązuje się właściwie chronić Pana/i dane osobowe zgodnie z przyjętymi 

wewnętrznymi  procedurami. 

8) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

9) Posiada Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych ich sprostowania i 

przenoszenia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania. W przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody 

przysługuje Pani/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

10) Przysługuje Panu/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna Pan/i, że przetwarzanie Pana/i danych 

osobowych narusza przepisy RODO. 

11) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 

tym profilowaniu. 

 

 


