Załącznik nr 3 (str.1-2) do wniosku o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny
samorząd”

Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
przez OPS w Świętochłowicach oraz PFRON
Dane osobowe przekazane przez uczestników pilotażowego programu „Aktywny samorząd” do
Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 35 (administratora
danych) oraz do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w
Warszawie będą przetwarzane w celu realizacji programu, finansowanego ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy
jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Każdy
uczestnik programu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
aktualizacji, uzupełniania i usuwania.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości
wzięcia przez Wnioskodawcę udziału w pilotażowym programie „Aktywny samorząd”.
Niniejsze oświadczenie składa Wnioskodawca oraz dodatkowo i odrębnie - inne pełnoletnie osoby
posiadające zdolność do czynności prawnych, których dane osobowe zostały przekazane do OPS
programu przez Wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie.
............................................................
(imię i nazwisko)
........................................................................................
(adres: miejscowość, nr kodu, ulica, nr domu, nr mieszkania)
Biorąc pod uwagę powyższe informacje, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
oraz mojego dziecka/podopiecznego (o ile dotyczy - niepotrzebne skreślić ):
................................................................
(imię i nazwisko dziecka/podopiecznego)
przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 35
(administrator danych) oraz przez PFRON z siedzibą w Warszawie, w celach związanych z
realizacją pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000 z późń. zm.).
Zostałem(am) poinformowany(a) o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
aktualizacji, uzupełniania i usuwania.

.............................................................
Data i podpis osoby składającej oświadczenie
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Załącznik nr 3 (str.1-2) do wniosku o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny
samorząd”
Szanowni Państwo,
W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) dalej zwanym
RODO, informujemy, że o przysługujących Pani/Panu prawach.
1. Administratorem Danych Osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach ul. Katowicka
35, 41-600 Świętochłowice, tel: (32)2455104, email: ops@ops-sw.pl (zwany dalej Administratorem)
2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod numerem
telefonu: 794 173 444 lub adresem e-mail: iodo@ops-sw.pl
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać będzie się:
a) dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c i art. 14 ust. 1 lit
c RODO) w szczególności wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
b) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej (art. 6
ust. 1 lit. f RODO). Jeśli zajdzie taka potrzeba, dane przetwarzane będą, w celu ochrony prawnie
uzasadnionych interesów, tj. w celu dochodzenia roszczeń oraz obrony przed wysuwanymi
roszczeniami. Uzasadniony interes Administratora wraża się także w stosowaniu monitoringu w
siedzibie OPS przy ul. Katowickiej 35 w Świętochłowicach, celem zapewnienia m.in. ochrony mienia,
bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektu oraz ochrony przeciwpożarowej i
przeciwpowodziowej.
4. Co do zasady Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów
wskazanych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa
powszechnie obowiązującego, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. W
zakresie uzasadnionego interesu przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, zgodnie z
przepisem art. 118 Kodeksu cywilnego. Dane wizerunkowe zgromadzone za pomocą monitoringu będą
przetwarzane przez okres do 3 miesięcy, chyba że nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu
prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub mogą stanowić taki dowód, wówczas do czasu
prawomocnego zakończenia postępowania.
5. Odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora w
szczególności: kancelarie prawne lub podmioty świadczące usługi księgowe czy informatyczne. Państwa
dane mogę być przekazywane także na podstawie odpowiednich przepisów prawa uprawnionym
odbiorcom np. PFRON i instytucją kontrolującym.
6. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a) prawo dostępu do danych osobowych,
b) prawo żądania sprostowania danych osobowych,
c) prawo żądania usunięcia danych osobowych,
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w
przypadkach, kiedy dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
f) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania danych osobowych, w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu
maszynowego, które następnie można przesłać innemu administratorowi danych lub zażądać, aby
dotychczasowy administrator przesłał dane do innego administratora. Jednakże jest to wykonalne, jeżeli
takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co
do tych danych, które przetwarzane są na podstawie umowy lub zgody,
g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
h) gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, prawo do jej wycofania, przy czym
cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem. Zgodę
możesz wycofać w każdym momencie, składając stosowne oświadczenie do Administratora np.
korespondencyjnie.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu jak również nie będą
przekazywane do Państwa trzeciego.
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do uzyskania świadczenia.
Oświadczam, iż zapoznałam/-em się treścią informacji zamieszczoną powyżej,
Świętochłowice, dnia _________________ , ____________________
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