
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  z
siedzibą w Łukowie  ul. Broniewskiego 20/26, 21-400 Łuków;

 została wyznaczona osoba odpowiedzialna za ochronę danych osobowych, tj. inspektor ochrony
danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail:  iodpcpr@wp.pl lub pisemnie,
przesyłając korespondencję na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Broniewskiego
20/26, 21-400 Łuków;

 dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zapisów ustaw:
a) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
b) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
c)  objęcie  ubezpieczeniem społecznym  oraz  zdrowotnym  na  podstawie  ustawy z  dnia  13
października  1998 r.  o  systemie  ubezpieczeń  społecznych  oraz  ustawy z  dnia  27  sierpnia
2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych
d)  przeciwdziałanie  przemocy w rodzinie  na  podstawie  ustawy z  dnia  29  lipca  2005 r.  o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
e) wspieranie rodziny na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej.;

 odbiorcami  danych  osobowych  mogą  być  osoby  lub  podmioty  upoważnione  na  podstawie
przepisów prawa, które regulują cel przetwarzania;

 dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu
i przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa o archiwizacji, zgodny z kategorią
archiwalną, wynikającą z jednolitego rzeczowego wykazu akt;

 w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
f) prawo  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  danych,  na  podstawie  art.  21

Rozporządzenia;
(Uwaga:  realizacja  powyższych  praw  musi  być  zgodna  z  przepisami  prawa,  na  podstawie
których  odbywa  się  przetwarzanie  danych  oraz  z  zasadami  wynikającymi  z  kodeksu
postępowania administracyjnego czy archiwizacji);

  w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art.
6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia jej
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 ma Pan/Pani  prawo wniesienia skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  gdy

uzna Pani/Pan,  iż  przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza  przepisy
Rozporządzenia;

 nie będzie stosowane  zautomatyzowane  podejmowanie decyzji, w tym  profilowanie, o którym 
mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.

                                        Zapoznałam/em się                                                       
…………………………………………………

                                                                                              (data podpis)


