KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH
w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym
w wyniku żywiołu (...)”
Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe i chcemy zadbać o Państwa 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) informuje, że:
1) Przetwarzanie Pani/Pani danych osobowych umieszczonych na wniosku o dofinansowanie
złożonym w ramach w/w programu realizowane jest przez:
a) działające w imieniu Samorządu Powiatu Toruńskiego z siedzibą w Toruniu, ul. 4-6, 87-100
Toruń Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, oraz
b) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie,00-828, ul. Jana
Pawła II 13, którzy łącznie, na podstawie zawartej umowy w sprawie realizacji w/w programu
pełnią rolę współadministratorów danych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania
danych można uzyskać na stronie https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/rodo-w-funduszu.
2) Jeśli chcecie Państwo uzyskać szczegółowe informacje odnośnie danych osobowych
przetwarzanych przez PCPR w Toruniu w ramach w/w programu możliwy jest kontakt w tej
sprawie z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@pcpr-torun.pl.
3) Celem i podstawą prawną przetwarzania danych jest/będzie:
 ocena formalna złożonych wniosków mająca na celu podjęcie decyzji o ewentualnym przyznaniu
dofinansowania oraz wyliczeniu jego wysokości a także zapewnienie dowodowości postępowania,
co wynika wprost z przepisów prawa i warunków programowych (art. 6 ust. 1 lit c oraz e RODO.
W przypadku danych „szczególnych kategorii” art. 9 ust. 2 lit. b oraz g RODO) – w zakresie i celu
niezbędnym do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora
w dziedzinie zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. Szczegółową podstawą prawną
przetwarzania określającą również zakres zbieranych danych będzie/będą między innymi:
- art. 51 w związku z art. 47 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz.
1172 ze zm.),
- ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568)
- uchwała nr 4/2020 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia
programu ,,Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji
kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.
- umowa zawarta pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a
Powiatem Toruńskim z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie realizacji Modułu III programu
„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych
wywołanych chorobami zakaźnymi”.
4) Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w formie papierowej oraz przy wykorzystaniu systemów
informatycznych, w szczególności Systemu Obsługi Wniosków PFRON. Dla osiągnięcia w/w celów
przetwarzania Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane do:
-podmiotów uprawnionych do uzyskania danych w oparciu o przepisy prawa,
w szczególności na podstawie zawartej umowy do PFRON, który prowadzi ewaluacje, monitoruje
i kontroluje prawidłowość realizacji programu,
- wspierających PCPR w Toruniu (np. w zakresie IT) podmiotów przetwarzających – na podstawie
zawartych umów.

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do „państwa trzeciego” lub organizacji
międzynarodowej oraz nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
7) Dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do zrealizowania celu
i zadania, w jakim zostały zebrane, wynikający z warunków realizacji Programu. Następnie przez
czas ustalony 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.).
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych we wniosku jest dobrowolne ale będzie warunkiem
oceny wniosku i ewentualnego wydania decyzji przyznającej wnioskowaną kwotę a także dalszej
obsługi finansowej. Ich nie podanie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
9) 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, do ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych – jednak prawa te
przysługują tylko w określonych sytuacjach;
d) 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.
Z przysługujących praw można skorzystać poprzez kontakt z Administratorem za pomocą poczty
tradycyjnej lub kierując wniosek/ żądanie na adres sekretariat@pcpr-torun.pl.
Posiada Pan/ Pani również prawo do wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych do Prezesa
UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

