
Zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

(RODO)  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119/I  z 04.05.2016) informujemy, 

że: 

1.) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Bolesławcu reprezentowane przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie z siedzibą w Bolesławcu (59-700), pl. Mar. Józefa Piłsudskiego 2, tel. 75 612 17 81, 

e-mail: centrum@pcpr.boleslawiec.pl. 

2.) Z Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu 

można skontaktować się pod adresem email: m.oliwa@powiatboleslawiecki.pl 

3.) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków lub uprawnień 

powiatu wynikających z przepisów prawa oraz wykonania określonych prawem zadań 

realizowanych dla dobra publicznego, a w szczególności: 

a) realizacji zadań Powiatu z zakresu pomocy społeczne: 

1. Opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze 

szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób 

niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup 

szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami; 

2. Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa; 

3. Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na 

częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie 

wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej 

opieki i wychowania niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym; 

4. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym 

opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie ośrodków 

adopcyjno-opiekuńczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla dzieci i młodzieży, 

w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a także tworzenie  

i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie; 

5. Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych  

w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, 

również na terenie innego powiatu; 

6. Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki 

osobom opuszczającym całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu 

rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet  

w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne 

ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki 

socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze; 

7. Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do 

życia, młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu 

rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet  

w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne 

ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki 

socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, 

mających braki w przystosowaniu się; 
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8. Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub 

ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem; 

9. Prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym 

oraz umieszczanie w nich skierowanych osób; 

10. Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz 

powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi  

i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych 

ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 

11. Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej; 

12. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach; 

13. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu; 

14. Doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych 

pomocy społecznej z terenu powiatu; 

15. Podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie  

i realizacja programów osłonowych; 

16. Sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, 

również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego; 

17. Sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej; 

18. Utworzenie i utrzymywanie powiatowego centrum pomocy rodzinie, w tym zapewnienie 

środków na wynagrodzenia pracowników. 

b) realizacji zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji społeczne; 

1. Opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania 

problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych w zakresie:  

2. a) rehabilitacji społecznej, 

3. b) przestrzegania praw osób niepełnosprawnych. 

4. Współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu  

i realizacji programów, o których mowa w pkt 1. 

5. Udostępnianie na potrzeby Pełnomocnika i samorządu województwa oraz przekazywanie 

właściwemu wojewodzie uchwalonych przez radę powiatu programów, o których mowa 

w pkt 1, oraz rocznej informacji z ich realizacji. 

6. Podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności. 

7. Opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności 

oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa. 

8. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób 

niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej tych osób. 

9. Dofinansowanie: 

a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, 

b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, 

10. c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, 

d) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,  

w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,  

11. e) rehabilitacji dzieci i młodzieży. 

12. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej. 

 



4.) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e oraz 

art. 9 ust. 2 lit. a, b, c, g, i, j 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz.Urz.UE. L Nr 119/1) (dalej zwane RODO) oraz inne akty prawne, w szczególności 

ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995) wraz 

z rozporządzeniami wykonawczymi. 

5.) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi 

Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności 

w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, księgowej, ochrony osób i mienia lub ochrony 

danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe 

na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom ścigania, organom kontrolnym. 

6.) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne 

do realizacji zadań Administratora wynikających z przepisów prawa. W przypadku 

niepodania tych danych, niemożliwa jest realizacja celów wymienionych w pkt. 3.  

W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie 

udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności 

przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO. 

7.) Na zasadach określonych przepisami RODO posiada Pani/Pan prawo do: 

• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

• wniesienia sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji  

w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania; 

• przenoszenia danych osobowych; 

• otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

8.) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  

w tym profilowaniu. 

9.) W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 

2 lit. a RODO, 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. 

10.) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zadań,  

o których mowa w pkt 3 oraz przez wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po 

zakończeniu ich wykonywania w celu ich archiwizowania oraz ewentualnego dochodzenia 

roszczeń, a także w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub 

do celów statystycznych. 

11.) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 


