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KLAUZULA INFORMACYJNA
Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe i chcemy zadbać o Wasze prawa i prywatność. Dlatego
realizując obowiązek informacyjny wynikający z 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 (RODO) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą
w Toruniu przy ul. Towarowej 4-6, (87-100 Toruń), jako Administrator Twoich danych
osobowych informuje, żeosobą
reprezentującą
Administratora
(danych
osobowych)
jest Dyrektor PCPR – Pan Jacek Skorulski.
Jak i gdzie uzyskać dokładniejsze informacje o Państwa prawach i danych, które
przetwarzamy?
Przetwarzamy Pani/Pana dane w różnym zakresie – w zależności od celu i podstawy prawnej
przetwarzania. Jeśli chcesz uzyskać szczegółowe informacje odnośnie Twoich danych osobowych
przetwarzanych przez PCPR w Toruniu możesz kontaktować się w tej sprawie z Inspektorem
Ochrony Danych pod adresem– iod@pcpr-torun.pl.
Po co nam Państwa dane?
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe głównie w związku z realizacją obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez
administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy
publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). To te działania,
które realizujemy w ramach naszych zadań statutowych, jeśli jesteście Państwo lub zamierzacie
być naszym klientem/beneficjentem/interesiaruszem. W oparciu o przepisy prawa przetwarzać
będziemy też państwa dane w procesach rozpatrywania skarg (również tych załatwianych
milcząco) jeśli jesteście Państwo np. skarżącym lub stroną postępowania. Dodatkowo,
w zależności od powodu przetwarzania, podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych będą:
- zawarte umowy lub działania prowadzące do ich zawarcia a więc art. 6 ust. 1 lit b. RODO
(np. rekrutacja, wykonywanie usług na rzecz PCPR),
- wyrażona przez Panią/Pana, zgoda na przetwarzanie dodatkowego zakresu danych,
np. w procesie rekrutacji - udzielona na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO.
- prawnie usprawiedliwiony interes PCPR jako administratora, którym może być dochodzenie
lub ochrona przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
- w przypadku danych szczególnie chronionych, wypełnienie przez PCPR w Toruniu
jako administratora szczególnych obowiązków lub praw (art. 9 ust. 2 lit. b RODO).
Zakres przetwarzanych danych wynikać będzie między innymi z:
-art. 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2019, poz. 1172),
-art. 88 i 100 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 2019, poz. 271),
-art. 13 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2019, poz. 577),
-art. 7, 38a i 46 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz.U.2019, poz. 730),
-art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2019,
poz. 730),
-ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. 2019,
poz.730),
- art. 221 ustawy z dnia 26 kwietnia 1974 Kodeks Pracy (Dz. U. 2019, poz. 730),
- ustawy dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60).
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Kto będzie lub może być odbiorcą Pani/ Pana danych?
1. Dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie do podmiotów uprawnionych
na podstawie przepisów prawa, w tym zgodnie z zasadami udostępniania informacji publicznej
oraz stron umów powierzenia przetwarzania danych osobowych jakie zawarł PCPR (np. w zakresie
obsługi IT lub utrzymania serwera pocztowego).
2. PCPR w Toruniu jako administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych
osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
W jaki sposób przetwarzamy dane?
Przetwarzamy Państwa dane w wersji papierowej – np. te zawarte we wnioskach,
które złożyliście lub umowach, które zawarliśmy oraz w systemach informatycznych,
które wspierają realizację naszych zadań. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają jednak
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
Jak długo będziemy Twoje dane przetwarzać?
Dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do zrealizowania celu
i zadania, w jakim zostały zebrane, często w czasie koniecznym do dochodzenia lub obrony przed
ewentualnymi roszczeniami. W większości przypadków czas przetwarzania ustalony zostanie
na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).
Jakie prawa ma osoba, której dane przetwarzamy?
Zgodnie z RODO posiada Pan/Pani prawo do:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych
nie następuje w celu dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami, wywiązania się
z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania
władzy publicznej;
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych w określonych sytuacjach;
e. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w określonych sytuacjach;
f. prawo do przeniesienia danych w określonych sytuacjach;
g. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
w dowolnym momencie, jeśli taka zgoda była konieczna do rozpoczęcia czynności
przetwarzania, jednakże dane osobowe zostaną usunięte z uwzględnieniem upływu okresu,
o którym mowa w pkt 7 niniejszej informacji.
Czy i kiedy musisz nam podać swoje dane?
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych będzie w większości przypadków dobrowolne
ale będzie warunkiem wykonania na Pani/Pana rzecz zadań realizowanych przez PCPR
w Toruniu.
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