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Zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych w zadaniu
„Małopolskie Centrum Rehabilitacji Osób Niewidomych i Słabowidzących:
Zwiększenie Samodzielności Osób Niepełnosprawnych”
zleconego przez PFRON w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
w zakresie wskazanym w formularzu rekrutacyjnym oraz deklaracji uczestnictwa w projekcie
„Małopolskie Centrum Rehabilitacji Osób Niewidomych i Słabowidzących: Zwiększenie
Samodzielności Osób Niepełnosprawnych”, przez: Fundację Na Rzecz Osób Niewidomych
i Słabowidzących w Krakowie, KRS 0000050285, ul. Tyniecka 6, 30-319 Kraków oraz do
udostępnienia ich za pośrednictwem EGW Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie Al. Jana Pawła II nr 13, zwanemu dalej
„PFRON”, które zobowiązane są do przestrzegania obowiązków administratora danych
osobowych, wynikających z przepisów 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), zwanego dalej
„RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1000). Zgoda spełnia warunki określone w art. 7 RODO.
W przypadku przetwarzania danych osobowych przez PFRON spełnione są przesłanki
wynikające z art. 6 ust. 1 lit. b, c i e RODO oraz z art. 9 ust. 2 lit. b, c, g RODO – dlatego też
nie jest konieczne uzyskanie przez PFRON (jako administratora danych osobowych) zgody
na przetwarzanie danych osobowych od beneficjentów ostatecznych projektu oraz personelu
projektu. PFRON przetwarza dane ww. osób w celu monitorowania i kontroli prawidłowości
realizacji projektu przez Fundację Na Rzecz Osób Niewidomych i Słabowidzących oraz do
celów sprawozdawczych i ewaluacyjnych.
Jednocześnie oświadczam, że zostałam/łem poinformowana/ny , że w tym przypadku nie ma
zastosowania prawo do usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie moich danych jest
niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku któremu podlegają Administratorzy.
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Obowiązek informacyjny – RODO
Drogi użytkowniku
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, 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 lub RODO) chcemy przekazać
Ci kilka informacji.
Przede wszystkim zależy nam na zachowaniu Twojej prywatności oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych, a także na zapewnieniu Ci możliwości
realizowania wszystkich przysługujących Ci w związku z RODO praw.
—
Kto jest administratorem Twoich danych?
Administratorem Twoich danych jest Fundacja Na Rzecz Osób Niewidomych
i Słabowidzących w Krakowie, KRS 0000050285, ul. Tyniecka 6, 30-319 Kraków oraz
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie
Al. Jana Pawła II nr 13, zwany dalej „PFRON”.
Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?
Twoje dane przetwarzane są przez nas w celu świadczenia naszych usług oraz przez
PFRON w celu monitorowania i kontroli prawidłowości realizacji zleconych nam
projektów a także do celów sprawozdawczych i ewaluacyjnych.
Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?
Dane przetwarzane są w celu wykonywania naszych usług w wypadku wyrażenia
stosownych zgód, wynikających z art. 7 RODO, zgodnie z Rozporządzeniem
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).
W przypadku przetwarzania danych osobowych przez PFRON spełnione są
przesłanki wynikające z art. 6 ust. 1 lit. b, c i e RODO oraz z art. 9 ust. 2 lit. b, c, g
RODO – dlatego też nie jest konieczne uzyskanie przez PFRON zgody na
przetwarzanie danych osobowych od beneficjentów ostatecznych projektu oraz
personelu projektu.
Jakie są Twoje prawa w stosunku do danych?
Twoje dane będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej przez Państwa zgody
lub na czas wykonywania przez nas dla Państwa usług i spełnienia obowiązków
wynikających z przepisów prawa. Masz prawo dostępu do swoich danych, w celu ich
sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu
na swoją szczególną sytuację oraz wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych
Osobowych a także w wypadku udzielenia zgody, wycofania udzielonej zgody
w każdym momencie przy czym cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie
na legalność przetwarzania danych przed jej wycofaniem. Żądanie usunięcia danych
nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do
wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy
prawa, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w
interesie publicznym.

