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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. 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 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób   

niepełnosprawnych art. 47 ust. 1 pkt. 4 
3) Uchwała nr 5/2014 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia 

pilotażowego programu „Aktywny samorząd” (t. j. z późn. zm.) 
4) Uchwały nr 71/2016 Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

z dnia 7.12.2016 r.  pkt. II ust. 3 i 4, którym jest ustalenie uprawnień i udzielenie dofinansowań 
w ramach programu „Aktywny samorząd”. 

2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym w celu udzielania osobom 
niepełnosprawnym dofinansowań z zakresu rehabilitacji społecznej w ramach programu „Aktywny 
samorząd”. 

3. Administratorami Pani/Pana danych osobowych są: 
a) Starosta Pilski, dane adresowe: Starostwo Powiatowe w Pile, al. Niepodległości 33/35 oraz  
b) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie Al. Jana    
     Pawła II 13.  

4.  Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować poprzez  
e-mail: iod@powiat.pila.pl, telefonicznie: 67/210-93-83 lub pisemnie na adres:  

   al. Niepodległości 33/35, 64-920 Piła 
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym: 
1) organy państwowe,  
2) organy samorządu terytorialnego,  
3) państwowe i komunalne jednostki organizacyjne, a także:  
4) podmioty niepubliczne realizujące zadania publiczne,  
5) osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, które 

przetwarzają dane w związku z działalnością zarobkową zawodową lub dla realizacji celów 
statutowych,  

  - mające siedzibę albo miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
6. Dane osób po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów 

archiwalnych i przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy 
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów. 

7. Ma Pani /Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych; żądania sprostowania danych; 
które są nieprawidłowe; żądania usunięcia danych, gdy: dane przetwarzane są niezgodnie  
z prawem; żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: Pani/Pan kwestionuje prawidłowość danych; 
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych; Administrator 
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nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do 
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

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

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) 
 
 


