
Załącznik nr 2 

 

Informacja  odnośnie przetwarzania danych osobowych wnioskodawcy: 

Zgodnie z art. 13 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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przyjmuję do wiadomości że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.                      

W jego imieniu przetwarza dane osobowe POWIATOWE CENTRUM  POMOCY RODZINIE                                 

w Wejherowie,  z którym można się skontaktować: 

– telefonując na numer telefonu (58) 672 17 60 

– faksując na numer fax (58) 672 27 02 

– pisząc na adres 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 279A 

– mailując na adres e-mail: pcpr_wejherowo@wp.pl   

oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

2.  Kontakt do Inspektora ochrony danych: rodo@pcprwejherowo.pl  

3.  Celem przetwarzania jest rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym. 

4.  Podstawą przetwarzania są:  Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej   i społecznej oraz 

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019, poz. 1172, z zm.),  Rozporządzenie 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 2015r. 

poz. 926). 

5. Dane osobowe osoby składającej wniosek nie są przekazywane do państw trzecich ani do organizacji 

międzynarodowych. 

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

i archiwizacji dokumentacji lub do dnia wycofania się ze zgody- dotyczy danych kontaktowych podawanych 

dobrowolnie. 

7. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie przepisu prawa osoba ma prawo do: żądania dostępu 

do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania oraz wniesienia skargi do organu 

nadzorczego. 

8.W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody, osoba ma prawo do: usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, a także do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie pisemnej wniosku. 

Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające 

z przepisów prawa. 

9. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane 

osobowe zostały zebrane. 

 

 

 

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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