Klauzula informacyjna dla osób kontaktujących się z PCPR
Zgodnie z 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 informujemy, że:

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane
oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w

2.
3.
4.

Wejherowie, ul. Sobieskiego 279A, e-mail: KANCELARIA@PCPRWEJHEROWO.PL, tel. 58 672
17 60
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo
kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres email: RODO@PCPRWEJHEROWO.PL
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji wniosku lub przekazania go zgodnie z
właściwością miejscową lub rzeczową do właściwego organu administracji publicznej.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja obowiązków nałożonych na administratora
ustawą z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. c) RODO.

W przypadku dobrowolnego podania danych niewynikających z przepisów prawa podstawą przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest zgoda.
5.
6.

7.

8.

Odbiorcami danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy
przepisów prawa oraz podmioty, które świadczą nam usługi.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach dotyczących
przechowywania i archiwizacji dokumentacji zależny od rodzaju wniosku.
Ma Pani/Pan prawo do: ochrony swoich danych osobowych, żądania dostępu do nich oraz
otrzymywania ich kopii, żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych, żądania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, email: KANCELARIA@UODO.GOV.PL ). Ponadto, w odniesieniu do danych przetwarzanych na
podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie oraz żądania
usunięcia danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na
nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości
przetwarzania przez nas tych danych.
Podanie danych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe. Odmowa podania danych
będzie skutkować niemożnością realizacji wniosku

