
Klauzula informacyjna 

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 informuję, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Opatowie, zwany dalej: "Administratorem". Może Pani/Pan* skontaktować się 

z Administratorem pisząc na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie, ul. H. 

Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów lub telefonując pod numer: 15 86 84 409. Może Pani/Pan* 

skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora 

Ochrony Danych, pisząc na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie ul. H. 

Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów lub telefonując pod numer: 15 86 84 409 lub adres e-mail: 

pcpr.opatow@poczta.onet.pl . 

2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana* danych jest realizacja wymogu ustawowego przez 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie pomiędzy Panią/Panem* a Administratorem, 

dla którego przetwarzanie Pani/Pana* danych jest niezbędne. 

3. Pani/Pana* dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu/celach: 

a. realizacji wymogu ustawowego na podstawie Pani/Pana* dobrowolnej zgody, o której mowa 

w art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz 9 ust. 1 i ust. 2 lit. a RODO, 

b. wykonania umowy, której stroną jest Pani/Pan, której/którego dane dotyczą, lub do podjęcia 

działań na żądanie Pani/Pana, której/którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy, zgodnie 

z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,  

c. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

4. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, a ich 

niepodanie spowoduje, że rozpatrzenie i/lub* realizacja zadań będą niemożliwe, a w pozostałym 

zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

5. Pani/Pana* dane będą przechowywane nie dłużej niż przez okres wymagany przepisami prawa. 

6. Odbiorcami Pani/Pana* danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  

7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana* danych do państwa trzeciego ani do 

organizacji międzynarodowych.  

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu 

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

cofnięciem. 

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana* danych osobowych przez Administratora przysługuje 

Pani/Panu* prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowym. 

10. W oparciu o Pani/Pana* dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana* 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania**.  

 

*  niewłaściwe skreślić 

** Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które 

polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby 

fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby 

fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, 

wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.  

 

Zapoznałam/em się z klauzulami informacyjnymi  

 

…………………………………………………………….. 

/data, podpis/ 

mailto:pcpr.opatow@poczta.onet.pl

