
ŚWIADCZENIA – PIECZA ZASTĘPCZA 
 

1. Świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w pieczy zastępczej. 
 

Klauzula Informacyjna 
 

Zgodnie z art. 13 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 (RODO) 
 

Informujemy, że: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu, Al. 
Wyzwolenia 24, 58 – 300 Wałbrzych. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu ustalenia uprawnienia do świadczenia na 
pokrycie kosztów utrzymania dziecka w pieczy zastępczej – art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 9 
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

3. Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest 
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze: art. 7 i art. 193 
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 
2020 r., poz.821).Dane osobowe przetwarzane są również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO 
– przetwarzanie na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez cały okres pobytu dziecka w 
pieczy zastępczej, a po ustaniu pieczy będą przechowywane w archiwum Administratora przez 
okres 10 lat.  

5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych 
dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania; 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych 
narusza przepisy prawa; 

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych będzie skutkowało nieprzyznaniem 
świadczenia z powodu braku możliwości przeprowadzenia postępowania administracyjnego. 

9. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu. 
10. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych u Administratora: 

Adres e-mail: iod@pcpr.walbrzych.pl 
Nr telefonu: 698 054 582 
Adres do korespondencji: Al. Wyzwolenia 20 – 24, 58 – 300 Wałbrzych 

 
2. Dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka. 

 
Klauzula Informacyjna 

 
Zgodnie z art. 13 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 (RODO) 
 

Informujemy, że: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu,  
Al. Wyzwolenia 24, 58 – 300 Wałbrzych. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu ustalenia uprawnienia do dofinansowania do 
wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka – art. 83 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia  
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

3. Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest 
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze: art. 7 i art. 193 
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.Dane 
osobowe przetwarzane są również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – przetwarzanie na 
podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.  



4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez cały okres pobytu dziecka 
w pieczy zastępczej, a po ustaniu pieczy będą przechowywane w archiwum Administratora przez 
okres 10 lat.  

5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych 
dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania; 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych 
narusza przepisy prawa; 

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych będzie skutkowało nieprzyznaniem 
świadczenia z powodu braku możliwości przeprowadzenia postępowania administracyjnego. 

9. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 

10. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych u Administratora: 
Adres e-mail: iod@pcpr.walbrzych.pl 
Nr telefonu: 698 054 582 
Adres do korespondencji: Al. Wyzwolenia 20 – 24, 58 – 300 Wałbrzych 
 

 
3. Jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzenia 

losowego. 
Klauzula Informacyjna 

 
Zgodnie z art. 13 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 
(RODO) 

Informujemy, że: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu,  
Al. Wyzwolenia 24, 58 – 300 Wałbrzych. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu ustalenia uprawnienia do jednorazowego 
świadczenia na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzenia losowego– art. 83 
ust. 1 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1111 ze zm.). 

3. Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest 
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze: art. 7 i art. 193 
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 
2018 r., poz. 998 ze zm.).Dane osobowe przetwarzane są również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
a) RODO – przetwarzanie na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez cały okres pobytu dziecka w 
pieczy zastępczej, a po ustaniu pieczy będą przechowywane w archiwum Administratora przez 
okres 10 lat.  

5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych 
dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania; 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych 
narusza przepisy prawa; 

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych będzie skutkowało nieprzyznaniem 
świadczenia z powodu braku możliwości przeprowadzenia postępowania administracyjnego. 

9. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu. 
10. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych u Administratora: 

Adres e-mail: iod@pcpr.walbrzych.pl 
Nr telefonu: 698 054 582 
Adres do korespondencji: Al. Wyzwolenia 20 – 24, 58 – 300 Wałbrzych 
 
 



4. Jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami 
przyjmowanego dziecka. 

Klauzula Informacyjna 
 

Zgodnie z art. 13 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 
(RODO) 

Informujemy, że: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu,  
Al. Wyzwolenia 24, 58 – 300 Wałbrzych. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu ustalenia uprawnienia do jednorazowego 
świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego 
dziecka – art. 83 ust. 1 pkt. 2 lit. a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1111 ze zm.). 

3. Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest 
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze: art. 7 i art. 193 
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 
2018 r., poz. 998 ze zm.).Dane osobowe przetwarzane są również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 
RODO – przetwarzanie na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez cały okres pobytu dziecka w pieczy 
zastępczej, a po ustaniu pieczy będą przechowywane w archiwum Administratora przez okres 10 
lat.  

5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych 
dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania; 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 
prawa; 

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych będzie skutkowało nieprzyznaniem 
świadczenia z powodu braku możliwości przeprowadzenia postępowania administracyjnego. 

9. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu. 
10. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych u Administratora: 

Adres e-mail: iod@pcpr.walbrzych.pl 
Nr telefonu: 698 054 582 
Adres do korespondencji: Al. Wyzwolenia 20 – 24, 58 – 300 Wałbrzych 

 
5. Środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu w 

budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym. 
 

Klauzula Informacyjna 
 

Zgodnie z art. 13 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 (RODO) 
 

Informujemy, że: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu,  
Al. Wyzwolenia 24, 58 – 300 Wałbrzych. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu ustalenia uprawnienia do przyznania środków 
finansowych na pokrycie kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu w budynku 
wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym– art. 84 pkt. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1111 ze zm.). 

3. Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest 
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze: art. 7 i art. 193 
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 



2018 r., poz. 998 ze zm.).Dane osobowe przetwarzane są również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 
RODO – przetwarzanie na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez cały okres pobytu dziecka w pieczy 
zastępczej, a po ustaniu pieczy będą przechowywane w archiwum Administratora przez okres 10 
lat.  

5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych 
dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania; 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 
prawa; 

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych będzie skutkowało nieprzyznaniem 
świadczenia z powodu braku możliwości przeprowadzenia postępowania administracyjnego. 

9. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu. 
10. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych u Administratora: 

Adres e-mail: iod@pcpr.walbrzych.pl 
Nr telefonu: 698 054 582 
Adres do korespondencji: Al. Wyzwolenia 20 – 24, 58 – 300 Wałbrzych 

 
6. Środki finansowe dla rodziny zastępczej zawodowej na utrzymanie lokalu mieszkalnego  

w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego. 
 

Klauzula Informacyjna 
 

Zgodnie z art. 13 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 (RODO) 
 

Informujemy, że: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu,  
Al. Wyzwolenia 24, 58 – 300 Wałbrzych. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu ustalenia uprawnienia do środków 
finansowych dla rodziny zastępczej zawodowej na utrzymanie lokalu mieszkalnego  
w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego – art. 83 ust. 2 i ust. 3a ustawy z dnia 
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 
1111 ze zm.). 

3. Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest 
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze: art. 7 i art. 193 
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 
2018 r., poz. 998 ze zm.). Dane osobowe przetwarzane są również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
a) RODO – przetwarzanie na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez cały okres pobytu dziecka w 
pieczy zastępczej, a po ustaniu pieczy będą przechowywane w archiwum Administratora przez 
okres 10 lat.  

5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych 
dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania; 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych 
narusza przepisy prawa; 

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych będzie skutkowało nieprzyznaniem 
świadczenia z powodu braku możliwości przeprowadzenia postępowania administracyjnego. 

9. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu. 
10. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych u Administratora: 

Adres e-mail: iod@pcpr.walbrzych.pl 
Nr telefonu: 698 054 582 
Adres do korespondencji: Al. Wyzwolenia 20 – 24, 58 – 300 Wałbrzych 



 
7. Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania osoby pełnoletniej przebywającej w 

dotychczasowej rodzinie zastępczej. 
 

Klauzula Informacyjna 
 

Zgodnie z art. 13 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 (RODO) 
 

Informujemy, że: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu, Al. 
Wyzwolenia 24, 58 – 300 Wałbrzych. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu ustalenia uprawnienia do świadczenia na 
pokrycie kosztów utrzymania osoby pełnoletniej przebywającej w dotychczasowej rodzinie 
zastępczej – art. 80 ust. 1, art. 82 ust 1 w zw. z art. 37 ust 2  ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 821). 

3. Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest 
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze: art. 7 i art. 193 
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 
2020 r., poz. 821).Dane osobowe przetwarzane są również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO 
– przetwarzanie na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez cały okres pobytu dziecka w pieczy 
zastępczej, a po ustaniu pieczy będą przechowywane w archiwum Administratora przez okres 10 
lat.  

5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych 
dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania; 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 
prawa; 

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych będzie skutkowało nieprzyznaniem 
świadczenia z powodu braku możliwości przeprowadzenia postępowania administracyjnego. 

9. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu. 
10. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych u Administratora: 

Adres e-mail: iod@pcpr.walbrzych.pl 
Nr telefonu: 698 054 582 
Adres do korespondencji: Al. Wyzwolenia 20 – 24, 58 – 300 Wałbrzych 

 
8. Dodatek wychowawczy na dziecko umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej. 
 

Klauzula Informacyjna 
 

Zgodnie z art. 13 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 (RODO) 
 

Informujemy, że: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu, Al. 
Wyzwolenia 24, 58 – 300 Wałbrzych. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu ustalenia uprawnienia do dodatku 
wychowawczego na dziecko umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej – art. 80 ust. 1a ustawy 
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 821), art. 4 ust. 2 i 3, art. 5 ust. 1, art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lutego 
2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2407). 

3. Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest 
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze: art. 7 i art. 193 



ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 
2020 r., poz. 821.).Dane osobowe przetwarzane są również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 
RODO – przetwarzanie na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez cały okres pobytu dziecka w 
pieczy zastępczej, a po ustaniu pieczy będą przechowywane w archiwum Administratora przez 
okres 10 lat.  

5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych 
dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania; 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych 
narusza przepisy prawa; 

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych będzie skutkowało nieprzyznaniem 
świadczenia z powodu braku możliwości przeprowadzenia postępowania administracyjnego. 

9. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu. 
10. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych u Administratora: 

Adres e-mail: iod@pcpr.walbrzych.pl 
Nr telefonu: 698 054 582 

Adres do korespondencji: Al. Wyzwolenia 20 – 24, 58 – 300 Wałbrzych 
 
9. Dodatek wychowawczy na dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo – 

wychowawczej. 
Klauzula Informacyjna 

 
Zgodnie z art. 13 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 (RODO) 
 

Informujemy, że: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu, Al. 
Wyzwolenia 24, 58 – 300 Wałbrzych. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu ustalenia uprawnienia do dodatku 
wychowawczego na dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo - wychowawczej – art. 113a, 
80 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. 
Dz. U. z 2020 r., poz. 821), art. 4 ust. 2 i 3, art. 5 ust. 1, art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z 
dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 
2407). 

3. Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest 
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze: art. 7 i art. 193 
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 
2020 r., poz. 821).Dane osobowe przetwarzane są również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 
RODO – przetwarzanie na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez cały okres pobytu dziecka w 
pieczy zastępczej, a po ustaniu pieczy będą przechowywane w archiwum Administratora przez 
okres 10 lat.  

5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych 
dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania; 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych 
narusza przepisy prawa; 

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych będzie skutkowało nieprzyznaniem 
świadczenia z powodu braku możliwości przeprowadzenia postępowania administracyjnego. 

9. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu. 
10. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych u Administratora: 

Adres e-mail: iod@pcpr.walbrzych.pl 
Nr telefonu: 698 054 582 



Adres do korespondencji: Al. Wyzwolenia 20 – 24, 58 – 300 Wałbrzych 
 

POMOC DLA OSÓB USAMODZIELNIANYCH 
 

1. Pomoc na zagospodarowanie. 
Klauzula Informacyjna 

 
Zgodnie z art. 13 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 (RODO) 
 

Informujemy, że: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu, Al. 
Wyzwolenia 24, 58 – 300 Wałbrzych. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu ustalenia uprawnienia do pomocy na 
zagospodarowanie - art. 140 ust. 1 pkt 1 lit. c, art. 141, art. 142, art. 143 ust. 1 i ust. 3, art. 150 
ust. 1 i ust. 2, art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 821). 

3. Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest 
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze: art. 7 i art. 193 
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 
2020 r., poz. 821). Dane osobowe przetwarzane są również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 
RODO – przetwarzanie na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez cały okres pobytu dziecka w 
pieczy zastępczej, a po ustaniu pieczy będą przechowywane w archiwum Administratora przez 
okres 10 lat. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych 
dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych 
narusza przepisy prawa; 

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych będzie skutkowało nieprzyznaniem 
świadczenia z powodu braku możliwości przeprowadzenia postępowania administracyjnego. 

9.  Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu. 
10. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych u Administratora: 

Adres e-mail: iod@pcpr.walbrzych.pl 
Nr telefonu: 698 054 582 

Adres do korespondencji: Al. Wyzwolenia 20 – 24, 58 – 300 Wałbrzych 
 

2. Pomoc na kontynuowanie nauki. 
 

Klauzula Informacyjna 
 

Zgodnie z art. 13 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 (RODO) 

 
Informujemy, że: 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu, Al. 

Wyzwolenia 24, 58 – 300 Wałbrzych. 
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu ustalenia uprawnienia do pomocy na 

kontynuowanie nauki – art. 140 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 141 ust. 1, art. 143 ust. 1 i 2, art. 145 ust. 1, 
ust. 8 i ust. 9, art. 146, art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 821). 

3. Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest 
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze: art. 7 i art. 193 



ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 
2020 r., poz. 821). Dane osobowe przetwarzane są również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO 
– przetwarzanie na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez cały okres pobytu dziecka w pieczy 
zastępczej, a po ustaniu pieczy będą przechowywane w archiwum Administratora przez okres 10 
lat. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych 
dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 
prawa; 

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych będzie skutkowało nieprzyznaniem 
świadczenia z powodu braku możliwości przeprowadzenia postępowania administracyjnego. 

9.  Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu. 
10. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych u Administratora: 

Adres e-mail: iod@pcpr.walbrzych.pl 
Nr telefonu: 698 054 582 
Adres do korespondencji: Al. Wyzwolenia 20 – 24, 58 – 300 Wałbrzych 

 
3. Pomoc na usamodzielnienie. 

Klauzula Informacyjna 
 

Zgodnie z art. 13 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 (RODO) 
 

Informujemy, że: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu, Al. 
Wyzwolenia 24, 58 – 300 Wałbrzych.  

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu ustalenia uprawnienia do pomocy na 
usamodzielnienie - art. 140 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 141 ust. 1, art. 142, art. 143 ust. 1 i 2, art. 145 
ust. 1, art. 149 ust. 1, art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 821).  

3. Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest 
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze: art. 7 i art. 193 
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 
2020 r., poz. 821). Dane osobowe przetwarzane są również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO 
– przetwarzanie na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez cały okres pobytu dziecka w pieczy 
zastępczej, a po ustaniu pieczy będą przechowywane w archiwum Administratora przez okres 10 
lat. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych 
dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 
prawa; 

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych będzie skutkowało nieprzyznaniem 
świadczenia z powodu braku możliwości przeprowadzenia postępowania administracyjnego. 

9. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu. 
10. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych u Administratora: 

Adres e-mail: iod@pcpr.walbrzych.pl 
Nr telefonu: 698 054 582 
Adres do korespondencji: Al. Wyzwolenia 20 – 24, 58 – 300 Wałbrzych 
 
 



ODPŁATNOŚĆ RODZICÓW BIOLOGICZNYCH 
 

Klauzula Informacyjna 
 

Zgodnie z art. 13 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 (RODO) 

 
Informujemy, że: 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu, Al. 

Wyzwolenia 24, 58 – 300 Wałbrzych.  
2.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu ustalenia odpłaty za pobyt dziecka w pieczy 

zastępczej – art. 193 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest 
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze: art. 7 i art. 193 
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 
2020 r., poz. 821).  

3. Dane osobowe przetwarzane są również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – przetwarzanie na 
podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez cały okres pobytu dziecka w pieczy 
zastępczej, a po ustaniu pieczy będą przechowywane w archiwum Administratora przez okres 10 
lat. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych 
dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 
prawa; 

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych będzie skutkowało nieprzyznaniem 
świadczenia z powodu braku możliwości przeprowadzenia postępowania administracyjnego. 

9. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu. 
10. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych u Administratora: 
 Adres e-mail: iod@pcpr.walbrzych.pl 
 Nr telefonu: 698 054 582 
 Adres do korespondencji: Al. Wyzwolenia 20 – 24, 58 – 300 Wałbrzych 
 
 
 

WINDYKACJA 
 

Klauzula Informacyjna 
 

Zgodnie z art. 13 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 (RODO) 
 
Informujemy, że: 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu, 

Al. Wyzwolenia 24, 58 – 300Wałbrzych. 
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu umorzenia w całości lub części łącznie 

z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty– art. 92, art. 193, art. 194, 
art. 196 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. 
Dz. U.  z 2020 r., poz. 821) oraz art. 104 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. 
(t.j. Dz. U. 2020 poz. 1876). 

3. Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest 
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze: art. 7 i art. 193 
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U.                 



z 2020r.,poz. 821).Daneosoboweprzetwarzanesąrównieżnapodstawieart.6ust.1lit. 
a) RODO – przetwarzanie na podstawie zgody osoby, której danedotyczą. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez cały okres pobytu dziecka w 
pieczy zastępczej, a po ustaniu pieczy będą przechowywane w archiwum Administratora 
przez okres 10 lat. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych 
dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania lub ograniczeniaprzetwarzania; 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jejcofnięciem. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych 
narusza przepisy prawa; 

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych będzie skutkowało 
nieprzyznaniem świadczenia z powodu braku możliwości przeprowadzenia 
postępowaniaadministracyjnego. 

9. Pani/Pana dane nie będą podlegałyprofilowaniu. 
10. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych 

uAdministratora: Adres e-mail:iod@pcpr.walbrzych.pl 
Nr telefonu: 698 054 582 
Adres do korespondencji: Al. Wyzwolenia 20 – 24, 58 – 300 Wałbrzych 
 

 

DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON 

Klauzula Informacyjna 
 

Zgodnie z art. 13 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 (RODO) 

Informujemy, że: 

1. Administratorem danych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu z siedzibą 
przy Al. Wyzwolenia 20-24, 58-300 Wałbrzych. 

2. Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest 
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz art. 9 ust. 2 
lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania 
szczególnych praw przez administratora w dziedzinie zabezpieczenia społecznego i ochrony 
socjalnej, które wynikają z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych i Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 
r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 926 ze 
zm.). 

3. Dane osobowe przetwarzane są  w celu udzielenia dofinansowania ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do likwidacji barier architektonicznych w 
miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. 

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

5. W przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Pani/Panu 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione Starostwu Powiatowemu. 
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podległy profilowaniu. 
8. Podanie danych w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie likwidacji barier 

architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, nie jest obowiązkowe, ale 
jest warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia Pani/Pana wniosku. Wynika to stąd, że Administrator 
może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 



oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych. 
Podanie danych na podstawie udzielonej zgody jest dobrowolne i ich niepodanie nie ma wpływu 
na rozpatrzenie Pani/Pana wniosku o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w 
miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. 

9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej. 

10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Zarządzeniem Dyrektora nr 35 z dnia 
14 grudnia 2010 r. 

11. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych u Administratora: 
Adres e-mail: iod@pcpr.walbrzych.pl 
Nr telefonu: 698 054 582 
Adres do korespondencji: Al. Wyzwolenia 20 – 24, 58 – 300 Wałbrzych. 

 
 

PROWADZENIE SPRAW WYNIKAJĄCYCH ZE STOSUNKU PRACY 
 

Klauzula Informacyjna 
 

Zgodnie z art. 13 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 (RODO) 
 
Informujemy, że: 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Wałbrzychu z siedzibą przy Al. Wyzwolenia 20-24, 58-300 Wałbrzych. 
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia spraw wynikających ze stosunku 

pracy w tym prowadzenie ewidencji pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy. 
3. Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO – 

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze: 
art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej oraz art. 6 
ust. 1 lit. a) i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – przetwarzanie na podstawie wyrażonej zgody osoby, 
której dane dotyczą. 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat licząc od dnia ustania stosunku pracy 
(dotyczy osób zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r.) lub 50 lat licząc od dnia ustania stosunku 
pracy (dotyczy osób zatrudnionych 31 grudnia 1998 r. a przed dniem 1 stycznia 2019 r. - chyba, 
że pracodawca złożył raport informacyjny to okres przechowywania skraca się do 10 lat licząc od 
końca roku kalendarzowego, w którym został złożony raport informacyjny). 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych 
dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Pani/Pana dane możemy udostępniać następującym podmiotom: ZUS, Urząd Skarbowy, PUP, 
Sąd, Policja, PKZP, WFM, Związku Zawodowe. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych 
narusza przepisy prawa. 

9. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest 
niezbędne do zawarcia stosunku pracy. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. 

10. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym 
profilowaniu). 

11. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych u Administratora: 
Adres e-mail: iod@pcpr.walbrzych.pl 
Nr telefonu: 698 054 582 
Adres do korespondencji: Al. Wyzwolenia 20 – 24, 58 – 300 Wałbrzych. 

 



UCZESTNICTWO W PROGRAMIE KOREKCYJNO-EDUKACYJNYM  
DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE 

 
Klauzula Informacyjna 

 
Zgodnie z art. 13 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 (RODO) 

 
Informujemy, że: 

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej 
powyżej jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu z siedzibą przy Al. Wyzwolenia 
20-24, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 6666300. 

2. Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 2 lit. b) RODO – 
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze: 
art. 6 ust. 4 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. 
U. z 2015 r., poz. 1390 ze zm.).  
Dane osobowe przetwarzane są również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – przetwarzanie 
na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. 

3. Celem przetwarzania danych jest właściwa realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego dla 
osób stosujących przemoc. 

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Podanie danych wynika z przepisów prawa i jest obowiązkowe natomiast podanie danych w 
oparciu o udzieloną zgodę jest dobrowolne i nie ma wpływu na uczestnictwo w programie 
korekcyjno – edukacyjnym. 

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana możemy udostępniać osobom prowadzącym zajęcia. 
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 
9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego  

lub organizacji międzynarodowej. 
10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat, licząc od początku roku następującego  

po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 
11. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych u Administratora: 

Adres e-mail: iod@pcpr.walbrzych.pl 
Nr telefonu: 698 054 582 
Adres do korespondencji: Al. Wyzwolenia 20 – 24, 58 – 300 Wałbrzych. 

 
 

UCZESTNICTWO W PROGRAMIE PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNYM/ PROGRAMIE 
KOREKCYJNO-EDUKACYJNYM DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE 

 
Klauzula Informacyjna 

 
 

Zgodnie z art. 13 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 (RODO) 
 
Informujemy, że: 
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej 

powyżej jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu z siedzibą przy Al. Wyzwolenia 
20-24, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 6666300. 

2. Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 2 lit. b) RODO – 
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze: 



art. 6 ust. 4 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. 
U. z 2015 r., poz. 1390 ze zm.).  
Dane osobowe przetwarzane są również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – przetwarzanie 
na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. 

3. Celem przetwarzania danych jest właściwa realizacja programu psychologiczno-terapeutycznego/ 
programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc. 

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Podanie danych wynika z przepisów prawa i jest obowiązkowe natomiast podanie danych w 
oparciu o udzieloną zgodę jest dobrowolne i nie ma wpływu na uczestnictwo w programie 
psychologiczno-terapeutycznym/ programie korekcyjno-edukacyjnym. 

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana możemy udostępniać osobom prowadzącym zajęcia. 
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 
9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego  

lub organizacji międzynarodowej. 
10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat, licząc od początku roku następującego  

po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 
11. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych u Administratora: 

Adres e-mail: iod@pcpr.walbrzych.pl 
Nr telefonu: 698 054 582 
Adres do korespondencji: Al. Wyzwolenia 20 – 24, 58 – 300 Wałbrzych. 

 
 

UCZESTNICTWO W PROGRAMIE KOREKCYJNO-EDUKACYJNYM DLA RODZICÓW 
UWIKŁANYCH W PRZEMOC WOBEC SWOICH DZIECI  

 

Klauzula Informacyjna 
 
Zgodnie z art. 13 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 (RODO) 

 
Informujemy, że: 

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej 
powyżej jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu z siedzibą przy Al. Wyzwolenia 
20-24, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 6666300. 

2. Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 2 lit. b) RODO – 
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze: 
art. 6 ust. 4 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. 
z 2015 r., poz. 1390 ze zm.).  

3. Dane osobowe przetwarzane są również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – przetwarzanie na 
podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. 

4. Celem przetwarzania danych jest właściwa realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego dla 
osób stosujących przemoc. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Podanie danych wynika z przepisów prawa i jest obowiązkowe natomiast podanie danych w 
oparciu o udzieloną zgodę jest dobrowolne i nie ma wpływu na uczestnictwo w programie 
korekcyjno – edukacyjnym. 

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana możemy udostępniać osobom prowadzącym zajęcia. 
9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 



10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego  
lub organizacji międzynarodowej. 

11. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat, licząc od początku roku następującego  
po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

12. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych u Administratora: 
Adres e-mail: iod@pcpr.walbrzych.pl 
Nr telefonu: 698 054 582 
Adres do korespondencji: Al. Wyzwolenia 20 – 24, 58 – 300 Wałbrzych. 

 
 

WOLONTARIAT 
 

 
Klauzula Informacyjna 

 
Zgodnie z art. 13 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 (RODO) 
 

Informujemy, że: 
1. Administratorem danych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Wałbrzychu, Al. Wyzwolenia 20 – 24, 58 – 300 Wałbrzych. 
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji wolontariatu w Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Wałbrzychu. 
3. Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest 

niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia 
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. e) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w 
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.  

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu umowy. 
5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych 

dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania. 
6. Prawo do usunięcia Pani/Pana danych nie ma zastosowania ponieważ przetwarzanie jest 

niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy 
prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych 
narusza przepisy prawa. 

8. Odbiorcy danych: brak 
9. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. 
10. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym 

profilowaniu). 
11. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych u Administratora: 

Adres e-mail: iod@pcpr.walbrzych.pl 
Nr telefonu: 698 054 582 
Adres do korespondencji: Al. Wyzwolenia 20 – 24, 58 – 300 Wałbrzych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



MIESZKANIE CHRONIONE 

Klauzula Informacyjna 
 

Zgodnie z art. 13 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 (RODO) 

 

Informujemy, że: 
1. Administratorem moich danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 

Wałbrzychu – mające siedzibę w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 20 – 24.  
2. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust.1 lit.c RODO do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 9 ust.2 lit.b RODO – 
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczegółowych praw 
przez administratora w dziedzinie zabezpieczenia społecznego  i ochrony socjalnej, które 
wynikają z ustawy o pomocy społecznej i ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej oraz z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  
w sprawie mieszkań chronionych. Dane osobowe są niezbędne w celu realizacji zadań PCPR. 

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji zadań PCPR. 
4. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom uprawnionym. 
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa podania danych 

osobowych jest jednoznaczna z brakiem udzielenia wsparcia. 
6. Mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich przetwarzania.  
7. Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu. 
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej. 
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat, licząc od początku roku 

następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych 
osobowych. 

10. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych u Administratora: e-mail: 
iod@pcpr.walbrzych.pl, nr telefonu: 698 054 582.Adres do korespondencji:  
Al. Wyzwolenia 20 – 24, 58 – 300 Wałbrzych 
 

 

  

 


