
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. z 

2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

 

 1. Administratorami danych osobowych Użytkowników są:  

1) PFRON – al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa; dane kontaktowe Inspektora Ochrony 

Danych powołanego w PFRON: adres poczty elektronicznej: iod@pfron.org.pl, adres: al. Jana 

Pawła II 13, 00-828 Warszawa;  

2) Prezydent Miasta Zamość, ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, tel.  84 677 24 64 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: 

inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora. 

 

3) Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, ul. Lwowska 57, 22-400 Zamość, tel. 84 677 

56 30 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: 

inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora. 

 

 2. Dane osobowe przetwarzane są przez PFRON w celu:  

1) zarządzania Systemem SOW - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e oraz art. 9 ust. 1 lit. b RODO, ponieważ 

jest ono niezbędne do wypełnienia zadania realizowanego w interesie publicznym w zakresie 

zabezpieczenia społecznego wynikającego z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;  

2) realizacji zadań ustawowych PFRON związanych z pomocą osobom niepełnosprawnym, w tym w 

celu kontroli prawidłowości wydatkowania środków przyznanych właściwej jednostce samorządu 

terytorialnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e oraz art. 9 ust. 1 lit. g RODO, ponieważ jest ono niezbędne 

do wypełnienia obowiązków prawnych związanych z ważnym interesem publicznym wynikających z 

ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  

3. Dane osobowe przetwarzane są przez Starostę Hrubieszowskiego i PCPR  w Hrubieszowie w celu 

rozpoznania złożonego Wniosku oraz przyznania dofinansowania i jego rozliczenia przez PFRON. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, ponieważ 

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub 

do podjęcia działań na żądanie tej osoby przed zawarciem umowy, a także art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 

2 lit. g RODO, ponieważ jest ono niezbędne do wykonania obowiązków prawnych związanych z 

ważnym interesem publicznym wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  

 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 3 - 5, odbiorcami danych 

osobowych Użytkowników mogą być:  

1) podmioty, które na podstawie umów zawartych z administratorami, o których mowa w ust. 2 – 3, 

świadczą usługi wsparcia, np. prawne, pocztowe, informatyczne;  



2) podmiot świadczący usługi serwisowe dla Systemu SOW.  

5. Dane osobowe Użytkowników będą wykorzystywane przez okres niezbędny do realizacji 

obowiązków ciążących odrębnie na każdym z Administratorów zgodnie z ust. 2 - 3, a następnie 

archiwizowane przez okres wynikający z przepisów o archiwach.  

6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Systemie SOW danych 

osobowych Użytkownika, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników nie będzie dochodziło do 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

 8. Użytkownikowi, na zasadach określonych w RODO, przysługują następujące prawa w związku z 

przetwarzaniem jego danych osobowych:  

1) prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych;  

2) prawo żądania sprostowania i uzupełnienia danych; 

 3) prawo do usunięcia danych;  

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;  

5) prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. b RODO;  

6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.  

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest również niezbędne do założenia Konta 

w Systemie SOW. Odmowa podania danych będzie skutkowała odmową założenia Konta w Systemie 

SOW i w konsekwencji uniemożliwi złożenie Wniosku w postaci elektronicznej.  


