
KLAUZULA INFORMACYJNA 

DLA KLIENTÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻYWCU 

 

Na podstawie Rozporządzenia 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 (ogólne 
rozporządzenie  
o ochronie danych zwane dalej „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Żywcu, ul. Ks. Prał. St. Słonki 24, 34-300 Żywiec. 

2.W sprawach związanych z Pani/a danymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych,  
e-mail iodo@pcpr-zywiec.pl. 

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku osoby niepełnosprawnej 
o dofinansowanie oprocentowania kredytu bankowego ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz rozporządzeń 
wykonawczych do tej ustawy. 

4.Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w celu prawidłowej realizacji zadań 
na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub instytucjom uprawnionym 
do przetwarzania danych osobowych na mocy przepisów prawa. 

5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa oraz 
zgodnie  
z rzeczowym wykazem akt PCPR w Żywcu.  

6.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej.  

8.Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, gdy 
stwierdzone zostanie, że dane osobowego są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.   

9.Przysługuje Pani/Panu prawo do:  

a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępnianie dane 
osobowe nie mogą ujawniać danych osób trzecich, 

b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, 

c) żądania usunięcia danych po upływie okresu, o którym mowa w pkt. 5. 

10.Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również  
w formie  profilowania. 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku, przyznania 
dofinansowania i zawarcia umowy. W przypadku nie podania danych osobowych wniosek pozostanie 
bez rozpatrzenia.  

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się oraz akceptuję powyższe informacje.  

 

 

 

Data ……………………………………..czytelny podpis………………………………………………………………….. 

mailto:iodo@pcpr-zywiec.pl

