
Informacja  odnośnie przetwarzania danych osobowych wnioskodawcy: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych, zwanym dalej RODO (Dz. Urz. UE L 119 ) informuję, iż: 

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim 

celu, i jakim sposobem, jest POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE  w Wejherowie, ul. 

Sobieskiego 279A, e-mail: kancelaria@pcprwejherowo.pl, tel. 58 672 17 60  

2. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się 

z naszym Inspektorem ochrony danych na adres e-mail: rodo@pcprwejherowo.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie w ramach 

pilotażowego programu ”AKTYWNY SAMORZĄD” 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja obowiązków nałożonych na administratora ustawą z 

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

oraz uchwałą Rady Nadzorczej PFRON w sprawie zatwierdzenia pilotażowego programu „Aktywny 

samorząd”, w tym do wypełnienia obowiązków w zakresie zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 2 lit. b) RODO.  

W przypadku dobrowolnego podania danych niewynikających z przepisów prawa podstawą przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych jest zgoda. 

5. Pani/Pana dane osobowe zostaną przekazane do PFRON, który przetwarza dane wnioskodawców w celu 

monitorowania i kontroli prawidłowości realizacji programu przez Administratora oraz do celów 

sprawozdawczych i ewaluacyjnych. Odbiorcami danych będą również podmioty uprawnione z mocy prawa 

oraz podmioty, które świadczą nam usługi.   

6. PCPR w Wejherowie nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania 

i archiwizacji dokumentacji tj. przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym rozpatrzono 

wniosek albo od końca roku, w którym nastąpiło przedawnienie ewentualnych roszczeń lub do dnia 

wycofania się ze zgody w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody.  

8. Ma Pani/Pan prawo do: ochrony swoich danych osobowych, żądania dostępu do nich oraz otrzymywania ich 

kopii, żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych, żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ). Ponadto, w odniesieniu do 

danych przetwarzanych na podstawie zgody macie Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym 

momencie oraz żądania usunięcia danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania 

na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości 

przetwarzania przez nas tych danych. 

9. Podanie danych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe. Odmowa podania danych będzie 

skutkować brakiem realizacji wniosku.  

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  

 

Oświadczam, że posiadam środki finansowe na pokrycie udziału własnego wynoszącego 15% wartości czesnego na 

jednym kierunku nauki i 65% wartości czesnego w przypadku drugiego kierunku nauki dla wnioskodawców 

zatrudnionych lub 50% wartości czesnego na pokrycie kosztów drugiego i kolejnych kierunków w przypadku 

wnioskodawców niezatrudnionych.  

 

Informacja odnośnie miejsca zamieszkania:  

Oświadczam, że moim miejscem zamieszkania z zamiarem stałego pobytu, w której skoncentrowane są moje plany 

życiowe, jest miejscowość leżąca na terenie powiatu wejherowskiego, podana w wniosku. 

 

 

 

…………………………                                                                     …………………………………………….…                           

Data                                                                                                      podpis Wnioskodawcy 
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