INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH INTERESANTA
PCPR W LUBARTOWIE , BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. informuję, iż:
Administratorem Danych Osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie z
siedzibą przy ul. Szaniawskiego 64 21-100 Lubartów, dalej zwane „ADO”.
Kontakt z inspektorem ochrony danych pisemnie:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Inspektor Ochrony Danych
ul. Szaniawskiego 64, 21-100 Lubartów
lub e-mailowo: sekretariat@pcprlubartow.pl
Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań PCPR w Lubartowie.
Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych
osobowych, podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu ADO na podstawie zawartej umowy,
w szczególności będą to podmioty informatyczne, kadrowe, księgowe oraz uprawnione instytucje
pomocy społecznej.
ADO nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia sprawy oraz przez czas niezbędny do
dochodzenia roszczeń oraz wynikający z przepisów prawa powszechnego.
Ma Pani/Pan prawo, o ile jest uzasadnione, do:
- żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych
- ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych,
- przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych
z administratorem danych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Dane osobowe, w szczególności:
1) imię i nazwisko
2) imiona rodziców
3) miejsce i data urodzenia
4) adres zamieszkania i adres korespondencyjny, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania
5) nazwa, seria i numer dokumentów potwierdzających tożsamość, w przypadku cudzoziemca
numer paszportu lub karty pobytu
6) zawarte w dokumentach składanych w siedzibie ADO
przetwarzane są na podstawie:
- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r poz. 1769 z późn. zm.)
- ustawy z dnia 9 czerwca 2001 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r.
poz. 697 z późn. zm.)
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy (Dz. U. z 2005 r. nr 180 poz. 1493
z późn. zm.)
- ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018, poz. 511 z późn. zm.)
Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie poskutkuje brakiem możliwości podjęcia
czynności w celu rozpatrzenia sprawy.
ADO informuje, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz.U.UE.L.2016.119.1).

