
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW POWIATOWEGO CENTRUM

POMOCY RODZINIE W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 

2016r. ( zwanym dalej RODO) nformuję, że:

1) administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Nowym

Mieście  Lubawskim,  z  siedzibą  ul.  Grunwaldzka  3,  13-300  Nowe  Miasto  Lubawskie,  e-mail:

sekretariat@pcprnml  .  pl  , tel. (56) 47 431 96.

2) może  się  Pani/Pan  skontaktować  z  inspektorem  ochrony  danych  osobowych  wyznaczonym  przez

Administratora poprzez e-mail: iod  @pcprnml.pl   lub telefonicznie pod numerem telefonu (56) 4743196;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach określonych w przepisach prawa i będą udostępniane

tylko i wyłącznie na podstawie przepisów prawa;

4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona zgoda lub określony przepis prawa;

5) Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  czas  określony  w  Rozporządzeniu  Prezesa  Rady

Ministrów  w  sprawie  instrukcji  kancelaryjnej,  jednolitych  rzeczowych  wykazów  akt  oraz  instrukcji  w

sprawie  organizacji  i  zakresu  działania  archiwów zakładowych  z  dnia  18  stycznia  2011r.,  bądź  innych

przepisach prawa.

6) posiada Pani/Pan prawo do:

 dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania

danych osobowych,

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

 przenoszenia danych,

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana

danych odbywa się na podstawie zgody,

 wniesienia skargi  do organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa,

7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego,

9) podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  warunkiem  prowadzenia  sprawy  

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Przy czym podanie danych jest:

a. obowiązkowe, jeżeli zostało to określone w przepisach prawa, konsekwencją niepodania danych

będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych.

b. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody.
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