Formularz zgłaszania uwag do projektu
„Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z powiatu starogardzkiego na lata 2021-2027”
Podmiot/instytucja zgłaszający propozycję zmian
do projektu (nazwa, adres) lub w przypadku osób
prywatnych (imię i nazwisko)

Imię i nazwisko osoby do kontaktu

Numer telefonu

Adres poczty elektronicznej

Nr strony/dotychczasowy zapis

Sugerowana zmiana/proponowany zapis

Uzasadnienie

Wypełniony formularz należy przesłać w terminie od 18 do 24 czerwca 2021 r. do godziny 23: 59 na e-mail Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Starogardzie Gdańskim: sekretariat@pcprstarogard.pl

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim (PCPR)
z siedzibą: ul. Paderewskiego 11, 83-200 Starogard Gdański
adres e-mail: sekretariat@pcprstarogard.pl
tel.: 58 5602320
 W PCPR został wyznaczony Inspektor ochrony danych (IOD),












z którym może się Pani/Pan skontaktować drogą elektroniczną:
iod.annadudek@gmail.com lub kierując korespondencję na adres administratora wskazany powyżej.
Z IOD może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz z wykonywaniem
praw przysługujących Pani/Panu na mocy RODO.
Cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez PCPR:
 wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na PCPR,
w celu wskazanym w wyrażonej przez Panią/Pana zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (wyrażenia opinii, sugestii lub uwag do projektu
Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z powiatu starogardzkiego na lata 2021-2027
Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych:
 podmioty uprawnione do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa (inni administratorzy),
 podmioty, którym PCPR powierzył przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zawartą umową (podmioty przetwarzające).
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wskazane w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, który PCPR zobowiązany jest
stosować na mocy ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Przysługuje Pani/Panu prawo (w zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych):
 dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 usunięcia Pani/Pana danych osobowych, ale tylko w sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych nie następuje w celu wywiązania się z
obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
 ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) i lit. f) RODO,
 w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody – przysługuje Pani/Panu Prawo do cofnięcia tej
zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
PCPR nie podejmuje wobec Pani/Pana decyzji wywołujących dla Pani/Pana określone skutki prawne lub w inny istotny sposób na Panią/Pana
wpływające, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, w tym profilowaniu
Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
 wymogiem ustawowym, gdy przetwarzanie danych osobowych następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub
w ramach sprawowania władzy publicznej,
 wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy

Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania Programu Działań
Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z powiatu starogardzkiego na lata 2021-2027.

