
Załącznik do formularza wniosku w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” 2019 r. 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

dla wnioskodawców pilotażowego programu „Aktywny samorząd” 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 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 - dalej RODO, informujemy, że: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Krapkowicki, z siedzibą w Krapkowicach,  

ul. Kilińskiego 1, będącym Realizatorem programu oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 13; 

2. Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach jest Pan Henryk Małek, 
Sekretarz Powiatu, tel. 77 40 74 308, e-mail: h.malek@powiatkrapkowicki.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji pilotażowego programu „Aktywny 
Samorząd” i oceny jego funkcjonowania, a także innych prawnie uzasadnionych celach - na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. b, c i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
– RODO. 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych będą organy uprawnione do dostępu do danych osobowych na podstawie 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

6. Realizator programu przekazuje lub udostępnia Pani/Pana dane osobowe do Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z zasadami wskazanymi w umowie w sprawie realizacji 
programu. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przetwarza Pani/Pana dane  
w celu monitorowania i kontroli prawidłowości realizacji programu przez Realizatora oraz do celów 
sprawozdawczych i ewaluacyjnych. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego 
zostały zebrane i przetwarzane; dane osobowe będą przechowywane także po jego zrealizowaniu przez 
okres wynikający z zasad określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 
r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do 
danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, oraz do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  

9.  Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

10.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i nie wymaga wyrażenia zgody na 
przetwarzanie danych osobowych. Przekazanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem 
zawarcia umowy dofinansowania. Niepodanie danych oznacza brak możliwości rozpatrzenia wniosku  
i zawarcia umowy dofinansowania, a w konsekwencji brak możliwości udzielenia pomocy w ramach 
programu. 

 
 
Zapoznałam/em się: 
 
      ………………………………………….………….………….…………. 

(data, podpis osoby, której dane dotyczą) 


