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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Oświadczenie uczestnika projektu 

W związku z wejściem w życie 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych "RODO”), przyjmuje do wiadomości, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile, 

dane adresowe: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile, al. Niepodległości 37, 64-920 Piła. 
2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych  

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pile, z którym można się kontaktować poprzez pocztę 
e-mail rodo@pcpr.pila.pl lub pisemnie na adres aleja Niepodległości 37, 64-920 Piła.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust 1 lit. b RODO (w celu zawarcia lub 
wykonania umowy); art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego) art. 6 ust. 1 lit. e RODO ( przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania 
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej ) oraz art. 9 
ust. 2 lit. g RODO  (przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem 
publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego) - w zakresie niezbędnym 
do wzięcia udziału w programie „Aktywny samorząd”, realizowanego na podstawie: 
1) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób   

niepełnosprawnych art. 47 ust. 1 pkt. 4 
2) Uchwała nr 11/2018 Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

z dnia 10 grudnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji pilotażowego programu 
„Aktywny samorząd”. 

3) Uchwała nr 19/2020 Zarządu PFRON z dnia 4 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. 

4) Uchwała Nr 2/2021 Zarządu PFRON z dnia 11stycznia 2021rokuokreślająca „Kierunki działań  
i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. 

Może Pani/Pan przekazać dobrowolnie dane kontaktowe, w zakresie numeru telefonu i/lub adresu  
e-mail, Administratorowi danych – Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile, 
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest art. 6 ust. 1 lit a RODO -
przetwarzanie na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Administrator danych będzie 
przetwarzał dane do czasu zrealizowania wyżej wymienionych celów lub do czasu odwołania zgody  
i nie będzie ich udostępniał poza przypadkami wynikającymi z przepisów prawa. Zgoda może zostać  
w każdym momencie cofnięta bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych 
dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje 
zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została 
wyrażona.  
4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym w celu udzielania osobom 

niepełnosprawnym dofinansowań z zakresu rehabilitacji społecznej w ramach programu „Aktywny 
samorząd” oraz umownym niezbędnym do zawarcia umowy. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym: 
1) organy państwowe,  
2) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie Al. Jana   

Pawła II 13 w ramach systemu informatycznego System Obsługi Wsparcia SOW. 
3) organy samorządu terytorialnego,  
4) jednostki organizacyjne samorządu powiatowego (PCPR), 
5) państwowe i komunalne jednostki organizacyjne,   
6) podmioty niepubliczne realizujące zadania publiczne, 
7) podmiot dokonujący ewaluacji programu na podstawie spseudonimizowanych ankiet.  
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6. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, a następnie będą gromadzone 
i przechowywane w celach archiwalnych w oparciu o Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Pile w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego 
wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt dla Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Pile. 

7. Ma Pani /Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych; żądania sprostowania danych; które 
są nieprawidłowe; żądania usunięcia danych, w przypadkach przewidzianych prawem; żądania 
ograniczenia przetwarzania, gdy: Pani/Pan kwestionuje prawidłowość danych; przetwarzanie jest 
niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych, Administrator nie potrzebuje już 
danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, 
dochodzenia lub obrony roszczeń; prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania 
danych  gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego  
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.  

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem 

możliwości wzięcia przez Wnioskodawcę udziału w pilotażowym programie „Aktywny samorząd”. 
 
 

 
 
 
 

…………………………………………………         ………………………………………………….……………….…… 
                      (data)                                                  (podpis osoby składającej oświadczenie) 
 
 


