
 
Informacja 

o przetwarzaniu danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie* 
 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Jarocinie, dalej PCPR Jarocin.  
Dane teleadresowe: ul. Dworcowa 2, 63-200 Jarocin, tel.: 62 505 46 06, e-mail: pcpr@pcprjarocin.pl 

2) Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni dr n. prawnych Bartosz Mendyk.                            
Z inspektorem można się kontaktować pod adresem: iod@powiat-jarocinski.pl oraz tel. 507-054-139. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej              
i rehabilitacji społecznej, mających na celu poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie                      
i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym oraz dysfunkcjonalności rodzin, skierowanych dla osób 
uprawnionych na podstawie przepisów prawa. 

4) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych realizowane będzie na podstawie prawnej określonej 
przez art. 6 ust. 1 lub art. 9 ust. 2 RODO* i wynikać będzie z przepisów prawa określonych w: 

− ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, 
− ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, 
− ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, 
− ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, 
− ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 
− ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

oraz innych aktach prawnych określających zadania i obowiązki do realizacji przez PCPR. 
Administrator nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane 
osobowe zostały zebrane. 

5) Kategorie przetwarzanych danych osobowych: dane zwykłe, szczególne kategorie (wrażliwe)               
oraz wyroków skazujących i czynów zabronionych. 

6) Dostęp do Pani/Pana danych osobowych znajdujących się w PCPR Jarocin posiadają wyłącznie 
upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków służbowych. 
Odbiorcami mogą być inne instytucje publiczne wspierające i współorganizujące pomoc społeczną,           
w szczególności: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiatowe Centra 
Pomocy Rodzinie, Powiatowe i Wojewódzkie Urzędy Pracy, Ośrodki Pomocy Społecznej, Domy 
Pomocy Społecznej, Centra Integracji Społecznej, instytucje szkoleniowe, Poradnie Psychologiczne, 
organy administracji rządowej i samorządowej, organy ścigania i sądy. Dane nie będą przekazane 
odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. 

7) Pani/Pana dane osobowe pozyskiwane mogą być z instytucji publicznych wspierających 
i współorganizujących pomoc społeczną, w szczególności: Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Powiatowych i Wojewódzkich 
Urzędów Pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej, Domów Pomocy Społecznej, Centrów Integracji 
Społecznej, instytucji szkoleniowych, Poradni Psychologicznych, organów administracji rządowej                 
i samorządowej, organów ścigania i sądów. 

8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami kancelaryjno – 
archiwalnymi obowiązującymi w PCPR Jarocin zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. 
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

9) Posiada Pani/Pan prawo (żądania): 
− dostępu do swoich danych, 
− w dowolnej chwili wycofać zgodę w tak łatwy sposób, jak jej udzielono, 
− do sprostowania (poprawiania) danych, 
− do ograniczenia przetwarzania danych, 
− wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 



 

Zakres Pani/Pana praw (żądań) jest ograniczony i wynika z obowiązków nałożonych przez przepisy 
prawa na administratora. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dalszego 
przetwarzania, którego dokonuje się na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane. 
11) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych               

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
RODO. 

12) W przypadku kiedy Pani/Pan podajecie swoje dane osobowe do przetwarzania: 
− na podstawie Pani/Pana zgody – podanie danych ma charakter dobrowolny, 
− dla zawarcia umowy – podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, 
− wynikającego z obowiązującego przepisu prawa – podanie danych jest obowiązkowe, 

a niepodanie danych może powodować nieudzielenie pomocy w zakresie pomocy społecznej              
i rehabilitacji społecznej, mających na celu poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie                      
i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym oraz dysfunkcjonalności rodzin (nierozpatrzenie 
sprawy). 

* Obowiązek informacyjny wobec osób, które dane dotyczą, wynika z art. 13 i 14 Rozporządzenie 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 (RODO) 

 


