
Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie  w 2022r. –  Aktywny samorząd Moduł I Obszar 

A Zadanie 2 i  Zadanie 3  

Załącznik nr 1 – Oświadczenia, informacja o przetwarzaniu danych osobowych. 

………………………………….. 

        Imię i nazwisko  

 

Oświadczam, że: 

1. nie ubiegam się i nie będę w bieżącym roku ubiegał(a) się odrębnym wnioskiem o środki PFRON na ten 
sam cel finansowany ze środków PFRON za pośrednictwem innego Realizatora (na terenie innego 
samorządu powiatowego), 

2. informacje podane we wniosku i załącznikach są zgodne z prawdą oraz przyjmuję do wiadomości, 
że podanie informacji niezgodnych z prawdą, eliminuje wniosek z dalszego rozpatrywania, 

3. zapoznałam(em) się z zasadami udzielania pomocy w ramach pilotażowego programu „Aktywny 
samorząd”, które przyjmuję do wiadomości i stosowania oraz przyjęłam(em) do wiadomości, że tekst 
programu jest dostępny pod adresem: www.pfron.org.pl, a także: www.pcpr-wieliczka.pl    

4. posiadam środki finansowe na pokrycie wkładu własnego, wynoszącego co najmniej 25% kosztów 
uzyskania prawa jazdy, 

5. w okresie ostatnich 3 lat nie uzyskałam(em) pomocy ze środków PFRON (w tym za pośrednictwem 
powiatu) na pokrycie kosztów uzyskania prawa jazdy, 

6. przyjmuję do wiadomości i stosowania, iż złożenie niniejszego wniosku o dofinansowanie nie gwarantuje 
uzyskania pomocy w ramach realizacji programu oraz, że warunkiem zawarcia umowy dofinansowania jest 
spełnianie warunków uczestnictwa określonych w programie także w dniu podpisania umowy,           

7. przyjmuję do wiadomości i stosowania, że ewentualne wyjaśnienia, uzupełnienia zapisów lub brakujących                                                            
załączników do wniosku należy dostarczyć niezwłocznie, w terminie wyznaczonym przez Realizatora 
programu oraz, że prawidłowo zaadresowana korespondencja, która pomimo dwukrotnego awizowania nie 
zostanie odebrana, uznawana będzie za doręczoną,           

8. w ciągu ostatnich 3 lat nie byłem(am) stroną umowy dofinansowania ze środków PFRON i rozwiązanej 
z przyczyn leżących po mojej stronie, 

9. przyjmuję do wiadomości i stosowania, iż w przypadku przyznanego dofinansowania, przelanie środków 
finansowych może nastąpić na rachunek bankowy Wnioskodawcy lub też na rachunek bankowy 
usługodawcy, na podstawie przedstawionej przez Wnioskodawcę faktury VAT. 

10.zgłoszę bezzwłocznie do Realizatora informacje o wszelkich zmianach dotyczących danych zawartych w niniejszym 
wniosku. 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. 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 z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1) zwanego dalej „RODO” iż: 

I .  ADMINISTRATOR DANYCH  
Adminis t ra torem danych  osobowych jes t  Dyrekto r  Powia towego Cent rum Pomocy Rodzin ie  w Wie l iczce. 
Z Admin is t ra torem można s ię  kontaktować p isemnie,  za pomocą poczty  t radycy jne j  pod adresem: 
Powiatowe Cent rum Pomocy Rodzin ie  w Wie l iczce,  u l .  Niepołomska 26G ,  32-020 Wie l iczka lub  poprzez 
emai l  sekretar ia t@pcpr -wie l iczka.p l  

I I .  INSPEKTOR OCHRONY DANYCH  
Adminis t ra tor  wyznaczy ł  Inspektora Ochrony Danych z  k tórym można s ię  kontaktować pod  adresem: 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzin ie  w Wie l i czce,  u l .  Niepołomska 26G ,  32-020 Wie l iczka lub pod 
numerem te le fonu:  12  3506132 .  

III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu: 
1. Realizacji i udziału w pilotażowym programie Aktywny samorząd, w tym zawarcia umowy cywilno-prawnej w celu wypłaty 
świadczeń (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
2. Realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego m.in. z przepisów rachunkowych i podatkowych 
(art. 6 ust. 1 lit c RODO); 
3. Ewentualnej ochrony lub dochodzenia roszczeń oraz windykacji należności związanych z zawartą umową – na podstawie art. 
6 ust. 1 lit f  

IV. INFORMACJE O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJI NIE PODANIA DANYCH 
OSOBOWYCH 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału programie . Niepodanie lub podanie niepełnych 
danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia w nim udziału.  

http://www.pfron.org.pl/
http://www.pcpr-wieliczka.pl/
mailto:sekretariat@pcpr-wieliczka.pl
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V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 
1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, m.in. Krajowa 
Administracja Skarbowa, PFRON (w celu monitorowania i kontroli prawidłowości realizacji programu oraz do celów 
sprawozdawczych i ewaluacyjnych) lub inne organy państwowe. Pani/Pana dane osobowe będą również udostępniane bankom, 
w których Administrator posiada rachunki bankowe. 

2. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie 
Administratora np. dostawcom usług informatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe, kadrowo-płacowe, 

prawne i doradcze i innym podmiotom przetwarzającym dane w celu określonym przez Administratora – przy czym takie 
podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem. 

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytego przeprowadzenia i realizacji 

programu, a następnie przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa (5 lat), 
dochodzenia roszczeń natury cywilnoprawnej. 

VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ 
W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do: 
1) Dostępu do treści swoich danych osobowych – czyli prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Administrator przetwarza dane 
oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, 
2) Otrzymania kopii danych osobowych – czyli prawo uzyskania kopii swoich danych osobowych, które są przetwarzane przez 
Administratora, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, natomiast za następne Administrator jest uprawnionych do pobrania 
opłaty w rozsądnej wysokości, 
3) Sprostowania danych osobowych – jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne, 
4) Usunięcia danych osobowych – w sytuacji gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, zostanie 
cofnięta zgoda na przetwarzanie danych, zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych, dane będą przetwarzane 
niezgodnie z prawem, 
5) Ograniczenia przetwarzania danych osobowych – gdy dane są nieprawidłowe może Pani/Pan żądać ograniczenia 
przetwarzania danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych, dane będą przetwarzane niezgodnie z 
prawem, ale nie będzie Pani/Pan chciał, aby zostały usunięte, dane nie będą potrzebne Administratorowi, ale mogą być 
potrzebne Pani/Panu do obrony lub dochodzenia roszczeń lub gdy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do 
czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 
6) Przenoszenia danych osobowych – czyli ma Pani/Pan prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym 
formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoich danych osobowych, dostarczonych administratorowi, oraz ma 
Pani/Pan prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu 
dostarczono te dane osobowe jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz przetwarzanie to 
odbywa się w sposób automatyczny, 
7)  Sprzec iwu wobec przetwarzania danych osobowych –  ma Pani /Pan  prawo w dowolnym momencie  
wnieść sprzec iw –  z  przyczyn związanych z  Pani /Pana szczególną sy tuac ją –  gdy Pani /Pana dane 
osobowe przetwarzane są przez Admin is t ra to ra  w ce lu wykonania zadania rea l izowanego w in teres ie  
publ icznym lub w ramach sprawowania  władzy publ icznej ,  powierzonej  Admin is t ra to rowi  lub na  
podstawie uzasadnionego in teresu Admin is t ra to ra lub wobec przetwarzania danych w ce lu market ingu 
bezpośredniego,  
8) Cofn ięc ia  zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na  
zgodność z  prawem przetwarzania,  k tórego dok onano przed je j  cofn ięc iem –  jeże l i  przetwarzanie  
odbywa s ię  na podstawie udz ie lonej  nam zgody,  
–  w przypadkach i  na  warunkach okreś lonych w RODO. Prawa wymienione w pkt  1 -8 powyżej  można 
zreal izować poprzez kon takt  z  Admin is t ra to rem.  

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO 
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że 
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO 

IX. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI W TYM PROFILOWANIE 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. 

X. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, jednakże mogą być przekazywane do 
państw trzecich (m.in. USA) poprzez korzystanie przez Administratora z narzędzi firm mających siedziby lub oddziały poza UE. 
 

 

Wnioskodawca nie mogący pisać, lecz mogący czytać, zamiast podpisu może uczynić na dokumencie tuszowy odcisk 
palca, a obok tego odcisku inna osoba wypisze jej imię i nazwisko umieszczając swój podpis; zamiast Wnioskodawcy 
może także podpisać się inna osoba, z tym że jej podpis musi być poświadczony przez notariusza lub wójta (burmistrza, 
prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa z zaznaczeniem, że podpis został złożony na życzenie nie 
mogącego pisać, lecz mogącego czytać.          

 

 

……………………………………dnia………/…..…/ 20……r.                         …………….……………………………… 

podpis Wnioskodawcy  

 


