
Załącznik do formularza wniosku o dofinansowanie zadań ze środków PFRON na likwidację barier 

funkcjonalnych 

 

Klauzula informacyjna 

 
dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie dofinansowania ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 

27kwietnia 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 „RODO”) uprzejmie informujemy, iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych członków Państwa rodziny bądź 

podopiecznych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie z siedzibą przy ul. Kwiatowej 1a, 26-300 

Opoczno.  

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w PCPR w Opocznie: iod@pcpropoczno.pl  

3. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury dofinansowania  

ze środków   Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań z zakresu 

rehabilitacji społecznej, w szczególności ustalenia kręgu osób uprawnionych do korzystania z rzeczowego 

dofinansowania poprzez rozpatrzenie wniosków, a także  ustalenia wysokości dofinansowań i ich realizacji, 

4. Państwa dane osobowe, jak i dane osobowe członków Państwa rodziny bądź podopiecznych będą 

przetwarzane ze względu na prawnie ciążący obowiązek spoczywający na Administratorze na podstawie ustawy  

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. 

Dz. U. z 2021 r. poz. 573)  

5. Podanie danych osobowych innych niż z powyższej podstawy prawnej jest dobrowolne, jednak konieczne 

w celu przeprowadzenia procedury dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, w szczególności ustalenia kręgu osób 

uprawnionych do korzystania z rzeczowego dofinansowania poprzez rozpatrzenie wniosków, a także  ustalenia 

wysokości dofinansowań i ich realizacji; 

6. Skutkiem nie podania danych osobowych jest brak możliwości uczestniczenia w procedurze 

dofinansowania, w szczególności ustalenia kręgu osób uprawnionych do korzystania z rzeczowego 

dofinansowania poprzez rozpatrzenie wniosków. 

7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz danych osobowych członków 

Państwa rodziny bądź podopiecznych, ich sprostowania jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne, kopii danych,  

a także prawo przenoszenia danych; 

8. W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Państwa danych osobowych lub 

danych osobowych członków Państwa rodziny bądź podopiecznych przez Administratora przysługuje Państwu 

prawo wniesienia skargi na przetwarzanie tych danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz 

wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; 

9. Przekazane dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne w celu przyznania 

ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłaty z Funduszu oraz ustalenia ich wysokości, a także przez okres 

dochodzenia do nich praw lub roszczeń. 

10. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, dane osobowe 

zgromadzone w celu przeprowadzenia procedury dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej będą przetwarzane zgodnie z 

przepisami prawa wynikającymi już tylko z obowiązku archiwizacyjnego na podstawie Jednolitego Rzeczowego 

Wykazu Akt, chyba że na rozstrzygnięcie rozpatrzenia zgłoszenia została wniesiona skarga do sądu 

administracyjnego i postępowanie nie zakończyło się prawomocnym wyrokiem; 

11. Odbiorcami Państwa danych osobowych oraz danych osobowych członków Państwa rodziny bądź 

podopiecznych mogą być instytucje uprawnione na podstawie  przepisów prawa lub podmioty upoważnione na 

podstawie podpisanej umowy pomiędzy Starostwem a podmiotem. 

 

 

Data i czytelny podpis Wnioskodawcy: ……………………………………………………………………. 

 

 



Załącznik do formularza wniosku o dofinansowanie zadań ze środków PFRON na likwidację barier 

funkcjonalnych 

 

Oświadczenie wymagane od Wnioskodawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 14 RODO  

 

 

  

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 14 RODO1) wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu złożenia 

wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

w ramach zadań z zakresu rehabilitacji społecznej.* 

 

 

 

 

Data, ………………………………              ………………………………..………………………… 
                  czytelny podpis Wnioskodawcy 
 

 

 

 

______________________________ 

 
1) Rozporządzenie 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. 

Nr 119, str. 1 z późn. zm.) 

 

* W przypadku gdy Wnioskodawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących 

lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 

RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

 


