
 

 

 .............................................................  ……………………………………….. 
(Imię i nazwisko) (Data)               

 .............................................................  
  (Adres zamieszkania) 

 .............................................................  
 
 

 

Oświadczenie 
 

 

Ja niżej podpisany/a, ...................................................................................................... ** 

Nr PESEL ..........................................................  wyrażam zgodę na wykonanie robót 

budowlanych mających na celu likwidację barier funkcjonalnych w budynku mieszkalnym 

położonym w …………………………………………………………………………………, 

którego jestem właścicielem/współwłaścicielem.* 

(Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie 

ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) - Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Jaśle (PCPR) jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą: Rynek 18,  

38 - 200 Jasło, Dane kontaktowe: dyrektor@pcprjaslo.info, tel.: 13 448 34 40.  Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych osobowych: 

iod@bdo24.eu Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań i obowiązków nałożonych na Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Jaśle, tj. w celu uzyskania dofinansowania ze środków PFRON. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 

ust. 1 lit. b, c i lit. e, art. 9 ust. 2 lit. b RODO tj. wypełnienie obowiązków prawnych oraz zadań wynikających z ustawy  z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz realizacja umowy. Wnioskowanie o uzyskanie 
dofinansowania jest dobrowolne, tym samym podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest konieczne 

w przypadku składania wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udzielenia 

dofinansowania. Odbiorcami danych osobowych, w posiadaniu których będzie PCPR mogą być wyłącznie podmioty i inne orany publiczne, 
które posiadają dostęp do danych na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, w tym Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z administratorem. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres do osiągnięcia celu przetwarzania 
oraz okres archiwizacji wymagany dla danej kategorii danych przez obowiązujące przepisy prawa, tj. kat. B-10 (10 lat). Więcej informacji 

można uzyskać kontaktując się z administratorem. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo żądania: dostępu do swoich danych oraz 

prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli zachodzą 
przesłanki do tych uprawnień. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje także prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych w Warszawie. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą podlegać 

profilowaniu.) 

 
 
 
 
 ……………………………………………………….. 

(czytelny podpis) 

 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
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