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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 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 (dalej: RODO), 

informuję, że:  

Administrator danych:  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Opole z siedzibą w Opolu, ul. Rynek-Ratusz, kod 

pocztowy 45-015, e-mail: urzad@um.opole.pl, tel. (+48 77) 45 11 800 oraz Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedziba w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 13. 

Inspektor ochrony danych:   

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta Opola z siedzibą w Rynek-Ratusz: 

adres: ul. Rynek-Ratusz, 45-015 Opole; e-mail: iod@um.opole.pl. 

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:   

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu realizacji pilotażowego programu 

„Aktywny Samorząd” na podstawie  art. 6 ust. 1 pkt. e RODO i wyłącznie w celu weryfikacji wniosku  

o dofinansowanie zadań ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych. 

Odbiorcy danych:  

- organy uprawnione do dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa ‘ 

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

Okres przechowywania danych osobowych:  

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat 

Prawo dostępu do danych osobowych:   

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia ich przetwarzania.  

Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych.  

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:  

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.  

Konsekwencje niepodania danych osobowych:   

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym/ustawowym/warunkiem zawarcia 

umowy*  :  

Niepodanie danych będzie skutkowało nie rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie zadań ze środków PFRON dla 

osób niepełnosprawnych. 
 

 

 

  

 

 

 

……………………………..……………………………………………………………….. 

data i podpis wnioskodawcy, przedstawiciela ustawowego (dla małoletniego Wnioskodawcy), opiekuna prawnego, 

pełnomocnika  osoby niepełnosprawnej 

       


