
 
 

 

Załącznik nr 2 do 

Regulaminu Wypożyczalni 

Sprzętu Rehabilitacyjnego 

Klauzula informacyjna 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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 Dz. U. UE. L. 119 z 4 maja 2016 r. (zwanym dalej „RODO”) 

informuję, iż:   

1) Administratorem Pani/Pana danych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą 

w Kościerzynie, ul.  Krasickiego 4, 83-400 Kościerzyna.  

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 

pośrednictwem adresu e-mail: iod@epomerania.pl lub telefonicznie tel.: 505-540-306.   

3)   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań PCPR  

w Kościerzynie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

4)    Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa np. sądy, Policja, ZUS, organ prowadzący  

i nadzorujący, a ponadto firmy zewnętrzne świadczące nam usługi lub inne podmioty, którym 

administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.  

5)    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej.  

6)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów 

prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie.  

7)    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu.  

8)    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy RODO.  

9)    Podanie danych osobowych w celu wykonania przez Administratora obowiązku prawnego 

jest wymogiem ustawowym. W przypadku braku podania danych osobowych realizacja 

zadania przez PCPR będzie niemożliwa.  

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również  

w formie profilowania. Nie posiadamy również systemu zautomatyzowanego podejmowanie 

decyzji.                                                                                  

  …………………………………………. 

     Data, podpis Biorącego  

 

 


