
Informacja

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 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) informuję, iż:

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest:  Miejskie  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Zamościu  
ul. Lwowska 57, 22-400 Zamość

2. Inspektorem  ochrony  danych  jest  Pani  Katarzyna  Zgnilec nr  tel.  84 639-30-89  e-mail:
katarzyna.zgnilec@mcpr.zamosc.pl

3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe będą
przetwarzane  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  c  i  art.  9  ust.  2  lit.  b  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) w następującym celu:

a) ustalenia  prawa  do  dofinansowania  ze  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób
Niepełnosprawnych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.) oraz Rozporządzenia
Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  25 czerwca 2002 r.  w sprawie określenia  rodzajów  zadań
powiatu,  które  mogą  być  finansowane  ze  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób
Niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 926.)

1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy MCPR oraz podmioty współpracujące w
realizacji świadczeń (np. banki, urzędy pocztowe) lub uprawnione na podstawie przepisów prawa.

2. Pani/Pana  dane  osobowe  będą  pozyskiwane  z  innych  źródeł  np.  Urzędy  Skarbowe,  ZUS,  KRUS,  Sądy,
Prokuratury, Urzędy pracy, Szkoły, OPS, PCPR, Jednostki Samorządu Terytorialnego, NFZ, PFRON

3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres związany z realizacją świadczeń/ opłat a następnie
zgodnie z przepisami ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Dz.U.2018.217 i
wydana na jej podstawie instrukcją archiwizacji MCPR;

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo  wniesienia  sprzeciwu,  prawo  do  cofnięcia  zgody  w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na
podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich
podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpatrzenie wniosków.
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Podpis klienta
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