-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nazwa PFRON

DO WNIOSKU DOŁĄCZAM:

1. Kopię orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności lub kopię wypisu z treści
orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem.
2. Ofertę/ wycenę/ kosztorys wstępny określające rodzaj i cenę przedmiotu dofinansowania.
3. Dokumenty informujące o innych źródłach dofinansowania.
Oświadczam, że nie posiadam zaległości wobec Funduszu (PFRON) i nie byłem (am) w ciągu trzech
lat przed złożeniem wniosku strona umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej
z przyczyn leżących po mojej stronie.
KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z obowiązkiem stosowania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, dalej: RODO)
informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały
określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:
1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie reprezentowane
przez Dyrektora, adres: Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, e-mail: pcpr.brzeziny@poczta.fm.
2. Inspektor Ochrony Danych.
Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: iodo@spotcase.pl z dopiskiem
,,PCPR Brzeziny" lub pisemnie na adres administratora.
3. Podstawy prawne, cel przetwarzania.
Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO przetwarzanie w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego c1ązącego na
administratorze oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO - przetwarzanie w celu niezbędnym do wypełnienia
obowiązków i wykonywania szczególnych praw w dziedzinie zabezpieczenia społecznego i ochrony
socjalnej, w związku z rozpatr·zeniem wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, art.6 ust.1 lit. f
RODO - ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a także w
celach dowodowych, w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy, będących
realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora. W przypadku danych, których
obowiązek podania nie wynika z przepisu prawa, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na
podstawie zgody - w celu wynikającym z treści wniosku/w celu ułatwienia kontaktu. W każdej
chwili przysługuJe Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych

