
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem orazUstawy z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) , informujemy, iż : 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie 

ul. Reymonta 4 06-500 Mława; 

2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie jest 

Pan Marcin Jurkiewicz, e-mail: iod@powiatmlawski.pl; 

3) Administrator danych osobowych – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie - przetwarza 

Pani/Pana dane osobowe na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 poz. 573 ze zm.) oraz Rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań 

powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 926 t.j.) 

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z przepisów Ustawy z 

dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

(Dz.U. z 2021 poz. 573 .ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 

czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 926 t.j.) 

5) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą Państwa danych 

osobowych będą pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie  oraz podmioty 

uprawnione na podstawie przepisów prawa. 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania 

wskazanych w pkt 4. lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.   

 7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do 

treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a 

także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących 

przepisów prawa, 

8) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, 

Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia 

tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.  

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 

zapoznałam/zapoznałem się 

 

………………………………………. 

Data, imię i nazwisko 

https://sip.lex.pl/#/act/16798906/2915626?keyword=Ustawa%20o%20rehabilitacji%20zawodowej%20i%20spo%C5%82ecznej&cm=SFIRST
https://sip.lex.pl/#/act/16798906/2915626?keyword=Ustawa%20o%20rehabilitacji%20zawodowej%20i%20spo%C5%82ecznej&cm=SFIRST

