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KLAUZULA INFORMACYJNA 

dla Wnioskodawców w ramach Pilotażowego Programu Aktywny Samorząd 

Moduł I i Moduł II w 2021r. 

Przetwarzamy dane uczestników programu zgodnie z RODO 

1. Administratorem danych osobowych jest Realizator programu – Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Jarocinie ul. Dworcowa 2, 63-200 Jarocin oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, adres: al. Jana Pawła II 13,  

00-828 Warszawa. Z inspektorem danych osobowych PFRON można skontaktować się 

mailowo: iod@pfron.org.pl lub listownie na adres: al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa, 

telefon: 22 50 55 500, a z inspektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na e-mail 

iod@powiat-jarocinski.pl. 
2. Dodatkowe informację na temat bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w ramach 

programu administrator danych osobowych udostępnia na swojej stronie internetowej. 

3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zamieszczone są pod adresem 

https://www.pfron.org.pl/o- funduszu/rodo-w-funduszu/. Komunikat z klauzulą informacyjną 

stanowi realizację obowiązku informacyjnego. 

4. Podanie danych osobowych przez uczestnika programu jest warunkiem zawarcia umowy 

dofinansowania. Niepodanie danych oznacza brak możliwości rozpatrzenia wniosku  

i zawarcia umowy dofinansowania, a w konsekwencji brak możliwości udzielenia pomocy  

w ramach programu. 

5. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji programu Aktywny Samorząd. (art. 6 ust 1 

lit. e), Podstawą prawną uruchomienia i realizacji programu jest art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.). 

6. Dane osobowe przekazywane przez uczestników programu przetwarzane są w stopniu 

niezbędnym w celu realizacji programu i oceny jego funkcjonowania, a także w innych, 

prawnie uzasadnionych celach. 

7. Realizator programu przekazuje lub udostępnia dane osobowe uczestników programu  

do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z zasadami 

wskazanymi w umowie w sprawie realizacji programu. 

8. Dane osobowe uczestników programu mogą być przetwarzane na podstawie umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji zasad określonych  

w programie ( np. w celu uzyskania opinii eksperta PFRON lub przeprowadzenia ewaluacji 

programu.) 

9. Dane osobowe zgromadzone w formie papierowej są przechowywane nie dłużej  

niż przez okres 6- ciu lat. Dane osobowe zgromadzone w wersji elektronicznej  

są przechowywane przez okres nie dłuższy niż 20 lat. 

10. Dane osobowe uczestników programu są przetwarzane, aby dopełnić obowiązków,  

które wynikają z przepisów prawa. 

11. Uczestnik programu ma prawo do: 

o dostępu do treści danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych; 

o do żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych; 

o do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem, 

o do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; do wyrażenia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych, w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie 

uzasadnionego interesu; 

o do wyrażenia sprzeciwu wobec automatycznego profilowania. 

12. Dane osobowe nie są profilowane, ani automatycznie przetwarzane.  

13. Dane osobowe nie są przekazywane poza obszar EOG. 
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