
 
 

 

Polityka prywatności -Klauzula informacyjna - art. 13 RODO  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  z 

siedzibą w Rawie Mazowieckiej  ul. Kościuszki 5, 96-200 adres poczty elektronicznej do 

kontaktu :  pcpr@powiatrawski.pl , lub telefonicznie 468145760 (dalej jako PCPR „ADO”)  

2. administrator powołał inspektora ochrony danych ( dalej jako IOD) w osobie adw, Adama 

Pietraka dane kontaktowe poczty elektronicznej jak wyżej. 

3. Pani/Pana dane osobowe które zostały zebrane do naszych zbiorów osobowych . To w 

szczególności : imię i nazwisko , adres zamieszkania, zameldowania, numeru telefonu i 

adresu poczty mailowej,nr PESEL , dane sensytywne dotyczące zdrowia  zostały pozyskane w 

celu zawarcia i wykonywania umowy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie   ,oraz 

wystawiania faktur lub innych dokumentów związanych z księgowością, a także na podstawie 

ustaw regulując naszą działalność. 

 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art 6 ust.1 lit b , art 6 ust.1 lit c 

RODO 

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być udostępniane innym odbiorcom 

lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być 

przede wszystkim organy powiatu ,gminy  i inne podmioty współpracujące z PCPR  .Dane 

osobowe przekazane będą  w celu wykonywania  w ustawowych obowiązków i realizacji 

umów przez ADO. 

 

 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ich archiwizacji wymagany przez 

odpowiednie przepisy prawa. 

7. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania 

poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia 

danych; 

8. z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją przysługuje Pani/Panu prawo 

wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, bez podania przyczyny jest Pan/Pani 

uprawniona do wniesienia sprzeciwu, gdy dane wykorzystywane są do celów marketingu 

bezpośredniego. 

9. w dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

10. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy. 

11. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne jeżeli zostało podane  w celu 

zawarcia umowy jest warunkiem jej zawarcia.  

12. pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 

13. realizacja w/w praw musi być zgodna z przepisami  na podstawie których odbywa się 

przetwarzanie danych osobowych ,w szczególności z kodeksem postępowania 

administracyjnego. 
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