
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie 

 

Obowiązek Informacyjny 

 Program: „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym  

w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (RODO), informujemy: 

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Lesznie Plac Kościuszki 4a, kod pocztowy 64-100, adres e-mail: 

pcpr@powiat-leszczynski.pl, tel.. 65 529 68 38 

 

• Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych adres e-mail: dgron76@gmail.com. 

 

• Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie 

art. 6 pkt. 1 lit c) RODO, jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącym na administratorze. 

 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uzyskania pomocy finansowej 

zgodnie z programem: „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym  

w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. 

 

• Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i podmioty na 

podstawie przepisów prawa.  

 

• Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do PFRON w celu monitorowania  

i kontroli prawidłowości realizacji programu przez Samorząd powiatowy oraz do celów 

sprawozdawczych i ewaluacyjnych. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych 

osobowych przez PEFRON można uzyskać na stronie internetowej 

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/rodo-w-funduszu/. 
 

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do 

wykonania realizowanych zadań. 

 

• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych.  

 

• Ze względu na cel w jakim dane zostały zebrane, nie przysługuje Pani/Panu prawo 

do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 

przenoszenia danych. 

 

• Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli 

Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy 

unijnego rozporządzenia RODO. 

 

• Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich oraz nie będą podlegały 

procesowi automatycznego podejmowania decyzji w tym profilowaniu. 

 


