
KLAUZULA INFORMACYJNA - ART. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) informuję, że: 

 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie 

Warszawskim z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (05-850) przy ul. Poznańskiej 131 A. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem  

ul. Poznańskiej 131 A, 05-850 Ożarów Mazowiecki, adresem mailowym: iod.pcpr@pwz.pl, 

3) Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie 6 ust. 1 lit. a-f RODO w następującym 

zakresie: 

a) w związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących na Centrum wynikających z Ustawy  

z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, a także zadań powiatu w zakresie pomocy osobom 

niepełnosprawnym określonych Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

b) w związku z realizacją umów zawartych z kontrahentami Centrum (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 

c) na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (zgodnie z art. 6 

ust. 1 lit. a RODO). 

4) Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów 

prawa. 

5) Odbiorcą danych osobowych będą: Dyrektor PCPR w Ożarowie Mazowieckim, personel obsługujący, osoby 

upoważnione, Starostwo Powiatowe Warszawskie Zachodnie, inne podmioty przewidziane w przepisach 

szczególnych. 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych  

w pkt 3, do momentu wygaśnięcia podstawy prawnej przetwarzania, z wyłączeniem celów statystycznych, 

archiwalnych i zabezpieczenia przyszłych roszczeń Administratora. W przypadku danych osobowych 

przetwarzanych na podstawie przepisów prawa dane będą przetwarzane przez okres wynikający  

z przepisów szczególnych, w tym ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz 

rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 

sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku danych osobowych 

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

jej odwołania. 

7) Przysługuje Pani/Panu: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 
- na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych, za wyjątkiem przewidzianym ust. 3 lit. b, c, d lub  
   e tego przepisu, 
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych  
   osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,   
- na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, 
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, za wyjątkiem  
  zgromadzonych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e-f RODO, 

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy. 

9) W dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na 

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

10) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania 

danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Konsekwencją niepodania 

danych osobowych jest brak możliwości dalszego procedowania zgodnie z procedurami przewidzianymi w 

przepisach dotyczących udzielania pomocy społecznej.  

11) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania 

oraz nie będą przekazywane do krajów trzecich. 
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