
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 
 

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 Gorzowskie Centrum Pomocy 

Rodzinie informuje, że:  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie  

z siedzibą przy ul. Walczaka 42, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel. 95 7 151 360. 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest: 

Pan Robert Kędzior kontakt: iodo@gcprgorzow.pl 

3. Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać, aby dopełnić obowiązków, które wynikają  

z przepisów prawa. Cele te wynikają z ustawy i dotyczą m.in. systemowego  wsparcia rodzin w funkcji 

socjalnej, wychowawczej i opiekuńczej (Rehabilitacja Społeczna), poprzez: 

• wsparcie osób niepełnosprawnych w rehabilitacji społecznej; 

• udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym, dotychczas będących poza systemem rehabilitacji 

społecznej; 

• wsparcie edukacji osób niepełnosprawnych; 

• doskonalenie systemu informacji w rozwiązywaniu problemów osób niepełnosprawnych/ 

pracodawców / opiekunów. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy prawa, w tym: 

• art. 9 ust. 2 lit. b i h, Art. 6 ust. 1 lit. c. ,Art. 9 ust.1 lit. h , Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

• ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”; 

• dane mogą również być przetwarzane na podstawie przepisów innych ustaw  

i rozporządzeń krajowych, z których wynikają zadania w zakresie aktywizacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych oraz ustawy i rozporządzenia, z których wynikają zadania z dziedziny 

ubezpieczeń społecznych lub zabezpieczenia społecznego.  

5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa. 

6. Państwa dane osobowe w zależności od sprawy będą przetwarzane przez okres wynikający  

z przepisów prawa, w szczególności wynikających z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 

18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak 

możliwości realizacji usługi, o którą się Państwo staracie.  

8. Przysługuje Państwu prawo do: 

a. dostępu do swoich danych (na zasadach opisanych w art. 15 RODO); 

b. sprostowania swoich danych osobowych (na zasadach opisanych w art. 16 RODO); 

c. żądania usunięcia danych (na zasadach opisanych w art. 17 i 23 RODO 

9. Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody,  

w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody oraz do usunięcia danych 

osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzamy tylko na podstawie wyrażonej przez 

Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie  dokonywało do momentu wycofania zgody. 

10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa  

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane procesowi profilowania. 

 

 

 

     Zapoznałem(am) się z klauzulą informacyjną     ................................................................ 
                                                                                                           data i podpis 


