
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Systemie  SOW,  

pozyskanych od osoby, której dane dotyczą 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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- RODO) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Wadowicach, informuję, iż: 
 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Systemie SOW jest 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, z siedzibą 34-100 Wadowice 
ul. Mickiewicza 15 oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) 
z siedzibą al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa; 

2) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach został powołany Inspektor Ochrony 
Danych. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iodpcpr@pcpr-wadowice.pl  
tel. 33 8709010; 

3) dane kontaktowa Inspektora Ochrony Danych powołanego w PFRON: iod@pfron.org.pl, al. Jana 
Pawła II 13, 00-828 Warszawa; 

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez  PFRON w celu zarządzania Systemem SOW 
oraz realizacji zadań ustawowych PFRON związanych z pomocą osobom niepełnosprawnym, 
w tym w celu kontroli prawidłowości wydatkowania środków przyznanych właściwej jednostce 
samorządu terytorialnego. PFRON przetwarza dane w celu monitorowania i kontroli 
prawidłowości realizacji programu przez Realizatora oraz do celów sprawozdawczych 
i ewaluacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6, ust. 1, lit. a)  
RODO– na podstawie zgody osoby, której dane są przetwarzane w celu rozpatrzenia złożonego 
wniosku w systemie SOW o dofinansowanie oraz przyznania dofinansowania i jego rozliczenia 
przez PCPR i PFRON,  oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d ) RODO – przetwarzanie jest niezbędne 
do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej oraz na 
podstawie art. 9 ust. 2 pkt b w zw. z pkt c) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 
obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane 
dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to 
dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym 
na mocy prawa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw 
podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą; ponad to przetwarzanie jest niezbędne 
do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, 
której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody, w celu 
dofinansowania ze środków PFRON w ramach Programu  „Pomoc osobom niepełnosprawnym 
poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami 
zakaźnymi”, realizowanego zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydanej na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  

5) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie: organy administracji publicznej w granicach ich 
działalności; obsługa informatyczna, radca prawny, firma świadcząca usługi hostingu poczty 
elektronicznej w zakresie prowadzonej korespondencji elektronicznej, placówki rehabilitacyjne, 
inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych przez PFRON przetwarzają 
dane osobowe , dla których Administratorem jest PFRON, dostawca lub podmiot świadczący 
usługi serwisowe dla systemu SOW; 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w PCPR zgodnie z obowiązującym „Jednolitym 
rzeczowym wykazem akt”; 

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych; 
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8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest również 
niezbędne do założenia Konta w Systemie SOW. Odmowa podania danych będzie skutkowała 
odmową założenia Konta w Systemie SOW i w konsekwencji uniemożliwi złożenie Wniosku 
o przyznanie pomocy w postaci elektronicznej.  

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 
profilowania.  

 


