
Załącznik nr 3b  

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Na podstawie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

zwanym dalej „RODO”, informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w 

Chodzieży, ul. Wiosny Ludów 14 A, kod pocztowy 64-800 Chodzież, e-mail: pcprchodziez@idsl.pl, tel. 067 

2811750.  

2. Przedstawicielem administratora danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 

Pani Magdalena Kacprzak, ul. Wiosny Ludów 14 A, e-mail: pcprchodziez@idsl.pl, tel. 067 2811750. 

 3. W PCPR w Chodzieży został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, Pani Anna Sobańska z którą można się 

skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez adres email: 

pcprchodziez@idsl.pl lub listownie pod adresem Administratora.  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:  wykonywania zadań realizowanych w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. e, 9 ust. 2 lit. g RODO w ramach kompetencji nadanych na podstawie przepisów prawa,  w celu zawarcia 

umowy wykonania usługi podczas realizacji zamówień publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,  

realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust.1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b 

RODO,  niezbędnym do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. d RODO.  

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, niezbędny do realizacji celu przetwarzania i przechowywane 

zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. W przypadku danych 

przetwarzanych na podstawie zgody , dane te będą przetwarzane przez okres jej obowiązywania, tj. do czasu 

odwołania zgody.  

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji celów, a ich niepodanie będzie 

skutkowało brakiem możliwości wykonania zadań oraz obowiązków prawnych ciążących na administratorze. 

 7. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz 

podmioty świadczące usługi w ramach zawartej z Administratorem umowy  

8. Posiada Pani/Pan prawo:  żądania dostępu do treści danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;  

żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych;  żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach 

przewidzianych prawem,  żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  żądania przenoszenia 

danych;  wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku przetwarzania danych na 

podstawie prawnie uzasadnionego interesu;  wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem  

9. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przy ul. Stawki 2 

00-193 Warszawa, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.  

10. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 11. Państwa 

dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowe. 

 


