
dotyczy wniosku w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności 
gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej 

 

Informacja adresata dotycząca danych osobowych 

Adresat wniosku, jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, że: 

▪  posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, 

skargi do organu nadzorującego, o ile nie zachodzą sytuacje, o których mowa w art. 14 ust. 

5, art. 17 ust. 3 i art. 21 ust. 1 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 

1, z późn. zm.); 

▪ podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpatrzenia wniosku, udzielenia 

środków na podstawie umowy, wypłacenia środków, ich rozliczenia, kontrolowania 

prawidłowości realizacji umowy oraz zabezpieczenia zwrotu środków, a także kontroli 

zgodności tych czynności z przepisami prawa; 

▪ podane dane będą przetwarzane w celu realizacji zadania określonego w art. 12a ustawy 

oraz  w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2018 r.  

w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności 

gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej (Dz. U. poz. 2342) i 

zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;  

▪ dane mogą być udostępniane przez Adresata: 

a) Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych lub Prezesowi Zarządu PFRON 

w celu przeprowadzenia kontroli prawidłowości realizacji zadania udzielania środków na 

podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub działalności w formie spółdzielni socjalnej 

na podstawie ustawy,  

b) Komisji Europejskiej w celu przeprowadzenia kontroli na podstawie rozporządzenia Rady 

(UE) 2015/1589 z dnia 13 lipca 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania 

art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 248 z 29.09.2015, str. 

9) oraz oceny zgodności udzielenia pomocy z warunkami udzielania pomocy de minimis 

określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w 

sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 

de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), pomocy de minimis w sektorze 

rolnym określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 

r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do 

pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9) lub 

pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury określonymi w rozporządzeniu 

Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art.  

107 i 108 Traktatu  o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze 

rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45); 

▪  administratorem ochrony danych u Adresata jest: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 

Olkuszu, 32-300 Olkusz, ul. Piłsudskiego 21, NIP : 6371847165; REGON : 357009728, nr 

tel.:326413292, 326433941, strona internetowa : www.pcpr.olkusz.pl, email;  

pcprolkusz@wp.pl,  (adres e-mail inspektora danych: kornelia@informatics.jaworzno.pl); 

▪ dane osobowe będą przechowywane przez okres dziesięcioletni niezbędny do udzielenia 

pomocy oraz jej kontroli przez Komisję Europejską; 

▪ ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych.   

 

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