KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 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), zwanym dalej „RODO”, informujemy o zasadach
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych
1./ Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Toruniu adres: ul. Towarowa 4- 6 20, 87-100 Toruń osobą administrującą danymi
jest Dyrektor PCPR
2./ Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować
w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty
elektronicznej: iod@pcpr-torun.pl ;
3./ Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie;
- art. 6 ust. 1 lit. a. b. c. e ,f) RODO, tj. w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze,
- w przypadku danych szczególnie chronionych, wypełnienie przez PCPR w Toruniu
jako administratora szczególnych obowiązków lub praw (art. 9 ust. 2 lit. b RODO).
- art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
a) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
b) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
c) ustawy z dnia 24 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz
d) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych;

4./ dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa,
a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych
w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania,
zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych,
BHP ,P.poż, archiwizacja);

5./ dane osobowe mogą być udostępniane innym podmioty, które na podstawie stosownych umów
podpisanych z PCPR w Toruniu przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest PCPR
w Toruniu.
6./ Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej;
7./ mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

8./ Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. w ustawy z
dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w Rozporządzeniu Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania
i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych
i brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
9./ przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; (tj. Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
10./ podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów.
Konsekwencją niepodania danych będzie nierozpatrzenie wniosku.

11./

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa
dane osobowe.

