
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie   
32-300 Olkusz, ul .  J.  Piłsudskiego 21,  tel . / fax 643 39 41,  641 32 92  

Poniedziałek 7.00 – 16.30, wtorek – piątek 7.00 – 15.00 

www.pcpr.olkusz.pl, e-mail: pfron@pcpr.olkusz.pl 

  

 
Dotyczy wniosku osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie Powiatu Olkuskiego  

o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do 

zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, tj. 

 

o uczestnictwa w 14-dniowym turnusie rehabilitacyjnym 

o zakupu sprzętu rehabilitacyjnego 

o zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze  

o likwidacji barier technicznych 

o likwidacji barier architektonicznych 

 

Pani/Pan……………………………………………………………………………………………. 

zamieszkała/y ……………………………………………………………………………………… 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu informuje, że złożony w dniu……………….  

przez Panią/Pana wniosek będzie podlegał rozpatrzeniu po otrzymaniu przez Powiat Olkuski środków 

finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według 

algorytmu w roku 2020 na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2019 poz. 1172) oraz po podjęciu przez Radę 

Powiatu Olkuskiego uchwały w sprawie planu finansowego podziału środków przypadających na realizację 

zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Olkuskim. 

 

Oświadczam, że brakujące dokumenty tj: 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
zobowiązuję się dostarczyć w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.   

W przypadku niedostarczenia w/w dokumentów wniosek pozostanie bez rozpatrzenia. 

  
Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą  przy ul. 

Piłsudskiego 21, 32-300 Olkusz, NIP:6371847165, REGON: 357009728, (32) 641-32-92, (32) 643-39-41, strona 

internetowa:  www.pcpr.olkusz.pl, e-mail: pcprolkusz@wp.pl. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem 

danych osobowych przez Administratora można uzyskać informację, kontaktując z Inspektorem Ochrony Danych 

poprzez pocztę elektroniczną na adres: kinga@informatics.jaworzno.pl lub listownie i osobiście pod adresem siedziby 

Administratora danych. Dane są przetwarzane w celu realizacji wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON. 

 Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat od dnia złożenia wniosku. Dostęp do danych będą 

miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie  realizacji  na Państwa rzecz usług. 

Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar  Europejskiego  Obszaru  

Gospodarczego. Informujemy, że przysługują  Państwu  następujące  prawa dotyczące  danych  osobowych:  dostępu  

do danych osobowych,  tj. uzyskania informacji,  czy  Administrator przetwarza Państwa dane, a jeśli tak, to w jakim 

zakresie, sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem  są one nieprawidłowe lub 

niekompletne, wniesienia  skargi do organu  nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, 

gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych  osobowych  przez Administratora odbywa się z naruszeniem  prawa. 

 

 Oświadczam, że zapoznałem się z procedurą złożenia i rozpatrzenia wniosku, wynikającą  

z odrębnych przepisów dostępnych w dziale Rehabilitacji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Olkuszu. 

Wniosek złożono: osobiście/ w imieniu osoby niepełnosprawnej złożył(a) 

 

…………………….                   …………………………………………………… 

                          data                                                           czytelny podpis   
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