KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca ochrony danych osobowych
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie
zgodna z rozporządzeniem 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

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie z siedzibą we Wschowie, ul. Plac Kosynierów 1c, 67 – 400 Wschowa,
tel. 65/5401758, adres e-mail: pcprwschowa@o2.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie we Wschowie jest Pani Kamila Tabiś. Z Inspektorem Ochrony Danych
można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pod
numerem telefonu: 65 5408955 lub na adres poczty elektronicznej:
pcprwschowa@o2.pl
3. Celem zbierania danych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze lub realizacja umowy. Dane osobowe przetwarzane są w
szczególności na podstawie następujących przepisów:
a) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (tj. Dz.U. z 2017r., poz. 697 ze zm.)
b) Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 930
ze zm.)
c) Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz.U.
z 2015r., poz. 1390 ze zm.)
d) Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 511 ze zm.)
e) oraz innych przepisów prawa dotyczących ustawowych zadań określonych dla
powiatu.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, jak również prawo cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych na warunkach określonych w rozporządzeniu.

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji przez PCPR celów
wynikających z przepisów prawa lub realizacji umowy. W przypadku niepodania
danych osobowych wypełnienie powyższego celu nie będzie możliwe, skutkiem tego
będzie pozostawienie Pani/Pana sprawy bez rozpatrzenia.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom
trzecim. Odbiorcami danych mogą być tylko instytucje upoważnione z mocy prawa,
oraz podmioty, którym dane muszą zostać udostępnione dla realizacji umowy oraz
inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe,
dla których Administratorem danych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we
Wschowie.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 3, nie krócej jednak niż przez okres wskazany w ustawie o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub innych obowiązujących w tym
zakresie przepisach prawa.

