
Informacja RODO  

Administrator, 

dane 

kontaktowe 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku (dalej: 

Centrum) reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą przy  

ul. Gołdapskiej 23, 19-400 Olecko, kontakt: 

1) na adres poczty elektronicznej: centrum@pcpr.olecko.pl,  

2) telefonicznie: 87 520 34 30 

3) pisemnie lub osobiście: na adres wskazany powyżej 

Inspektor 

Ochrony 

Danych 

W Centrum został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych,  

z którym można się skontaktować za pomocą poczty 

elektronicznej: iod@pcpr.olecko.pl 

Cele 

przetwarzania, 

podstawa prawna 

przetwarzania, 

czas 

przechowywania 

poszczególnych 

kategorii danych 

Dane osobowe przetwarzane będą w celu zrealizowania 

wniosku dotyczącego uzyskania dofinansowania ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

(PFRON) w ramach pilotażowego programu „Aktywny 

samorząd”, w szczególności w związku z:  

1) naborem oraz weryfikacją formalną i merytoryczną wniosków,  

2) podejmowaniem decyzji o przyznaniu bądź odmowie 

przyznania wnioskowanej pomocy,  

3) obsługą administracyjno – finansową zawartych umów,  

4) monitorowaniem prawidłowości wykorzystania środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

(dalej w skrócie: „PFRON”) i realizacji celów programu przez 

beneficjentów pomocy,  

5) sprawozdawczością z realizacji programu na potrzeby 

PFRON,  

6) promocją i ewaluacją programu. 

 

Podstawy prawne: 

1) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj.: obowiązek prawny ciążący  

na Administratorze wynikający z przepisu prawa (m.in. ustawa  

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

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych);  

2) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj.: niezbędność do wykonania 

umowy, której jest Pani/Pan stroną, lub do podjęcia działań  

na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy;  

3) art. 9 ust. 2 lit. b) RODO, tj.: niezbędność do wypełnienia 

obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez 

administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie 

zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej; 

4) art. 9 ust. 2 lit. g RODO – przetwarzanie danych szczególnych  

w związku z ważnym interesem publicznym, na podstawie 

prawa państwa członkowskiego - ustawy z dnia 27 sierpnia  

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych; 



5) art. 9 ust. 2 lit. h RODO - przetwarzanie danych szczególnych  

do celów profilaktyki i opieki zdrowotnej na podstawie prawa 

państwa członkowskiego - ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych. 

Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania 

ciążących na Administratorze obowiązków. 

Odbiorcy 

danych 

Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom 

przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora,  

na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych, w celu świadczenia określonym w umowie 

usług na rzecz Administratora, na przykład: usługi 

teleinformatyczne, usługi drukarskie, usługi prawne i doradcze. 

Ponadto dane udostępnione zostaną Państwowemu 

Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), 

który przetwarza dane wnioskodawców w celu monitorowania  

i kontroli prawidłowości realizacji programu przez Realizatora 

oraz do celów sprawozdawczych i ewaluacyjnych. 

Prawa osoby, 

której dane  

dotyczą 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do własnych danych 

osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających  

z Rozporządzenia. 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane 

w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane  

na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo  

do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania  

od Centrum Pani/Pana danych osobowych,  

w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 

nadającym się do odczytu maszynowego (może Pani/Pan 

przesłać te dane innemu administratorowi danych). 

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi  

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy 

istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych 

osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

Informacje  

o profilowaniu 

Pani/Pana dane osobowe nie będą służyć do profilowania. 
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         data i podpis Wnioskodawcy 


