
              Załącznik nr 3 do formularza wniosku w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”  

 

Kwidzyn, dnia ……………………… 
 
………………………………………… 

(imię i nazwisko) 

 
………………………………………… 

(adres) 

 
………………………………………… 

(pesel) 

 
 
 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY  
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

(dla celów rehabilitacji zawodowej i społecznej  
oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych) 

 
 
Oświadczam, że zgodnie z przepisami art. 6 ust. 1 lit. a w związku z art. 4 pkt 1 oraz art. 9 ust. 2 
lit. a w związku z art. 9 ust. 1 - 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), opublikowanym         
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr 119/1 z dnia 4 maja 2016 r. wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych wrażliwych przez Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie z siedzibą w Kwidzynie przy ul. Gen. Józefa Hallera 5 w celu realizacji zadań 
określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 426). 
 
Dane osobowe przekazane przez uczestników pilotażowego programu „Aktywny samorząd” do 
Realizatora programu tj. Powiatu Kwidzyńskiego z siedzibą w Kwidzynie przy ulicy          
Kościuszki 29b za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie 
(administratora danych) będą przetwarzane w celu realizacji programu, finansowanego ze 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz udostępniane do 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulami informacyjnymi sporządzonymi zgodnie  
z przepisem art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, które administrator danych 
osobowych – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie – udostępnił: 
- na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie,  
- na stronie internetowej Centrum pod adresem internetowym: www.kwidzyn.epcpr.pl,  
- w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum pod adresem internetowym: bip.kwidzyn.epcpr.pl 

 

 

 

………………………………………… 
(podpis) 

http://www.kwidzyn.epcpr.pl/

