
Informacja  dotycząca przetwarzania danych osobowych  
w związku z postępowaniem w przedmiocie dofinansowania ze środków PFRON w ramach pilotażowego 

programu „Aktywny samorząd” 

 
Realizując obowiązek informacyjny, wynikający z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych 
osobowych, w szczególności z 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 w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L. 119, s.1), zwane dalej 
RODO  lub Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane 
dotyczą informujemy, że:   

I. Administrator danych osobowych 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz. 

2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. 
Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz lub drogą e-mailową pod adresem: pcpr@powiat.bydgoski.pl. 

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Ludmiłę Musiał, z którym można się 

kontaktować pisemnie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: ul. Konarskiego 1-3, 85-066 
Bydgoszcz lub drogą e-mailową pod adresem: ludmila.musial@powiat.bydgoski.pl@powiat.bydgoski.pl 

II. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna ich przetwarzania 

1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z udzielaniem dofinansowań ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu 
„Aktywny samorząd”. W związku z powyższym Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w 
następujących celach oraz na następującej podstawie prawnej: 

a)  w celu weryfikacji wniosku o dofinansowanie, jego uzupełnienia (o ile dotyczy) oraz rozpoznania 
(art. 6 ust. 1 pkt a1 i b2 RODO); 

b) w celu zawarcia umowy o dofinansowanie, wypłaty dofinansowania i jego rozliczenia ( o ile dotyczy) 
(art. 6 ust. 1 pkt a i b RODO);  

c) w celu wykonania czynności kontrolnych w związku z wypłatą dofinansowania ( o ile dotyczy) (art. 6 
ust. 1 b  RODO) 

d) w celach archiwalnych oraz dowodowych (art. 6 ust. 1 b i c3  RODO) 

2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one niezbędne do 
realizowania zadania realizacji dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” przez Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

III. Konsekwencje niepodania danych.  

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w przypadku wniosku/ów o dofinansowanie w ramach programu 
„Aktywny samorząd”, na które Pani/Pan wyraziła/ł zgodę, jest dobrowolne, a ich niepodanie spowoduje 
pozostawienie wniosku/wniosków bez rozpatrzenia.  

IV. Odbiorcy danych osobowych 

1. Przekazane dane osobowe będą udostępniane Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na zasadach przewidzianych w:  programie „Aktywny samorząd” stanowiącym 
załącznik do uchwały Rady Nadzorczej, Zasadach dotyczących wyboru, dofinansowania i rozliczania 
wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, 
Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących realizatorów pilotażowego programu 
„Aktywny samorząd” na dany rok oraz umowie zawartej pomiędzy PFRON w Warszawie a Realizatorem 
(Powiatem Bydgoskim), a także innym podmiotom w przypadkach przewidzianych przez prawo.  

2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

                                                           
1 Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej 

liczbie określonych celów 
2 Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub 
do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. 
3 Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

mailto:pcpr@powiat.bydgoski.pl
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V. Okres przechowywania danych osobowych  

Pani/Pana dane osobowe będą przez Administratora przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji 
złożonego wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, nie dłużej niż 10 lat od momentu przekazania akt do archiwum lub do czasu przedawnienia 
roszczeń cywilnoprawnych związanych z uzyskaniem/ przekazaniem dofinansowania.  

VI. Prawa osoby, której dane są przetwarzane 

1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 
a) dostępu do Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO,  
b)  sprostowania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO,  
c)  żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO,  
d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 18 

RODO,  
e) przenoszenia danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO, 
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO 
g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli jest ona podstawą ich przetwarzania, przy 

czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem, zgodnie z  art. 7 ust. 3 RODO,  

h) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu  Ochrony Danych Osobowych.  

2. Z przysługujących praw można skorzystać poprzez kontakt z Administratorem za pomocą poczty tradycyjnej 
na adres: ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz lub osobiście w siedzibie Administratora.  

3. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej 
ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, 

zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi 
obowiązującymi przepisami. 

Sposób przetwarzania danych osobowych. 

1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami 
związanymi z celami przetwarzania, o których mowa powyżej. 

2. Administrator nie podejmuje, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowanych decyzji, w tym 
nie dokonuje profilowania,  o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

 

 


