Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku
żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

DODATKOWE WYJAŚNIENIA DO PROGRAMU
WAŻNE!!!






Pomoc udzielana w ramach Modułu III programu dotyczy osób, które utraciły – od dnia 9 marca 2020 roku do dnia
16 listopada 2020r. – możliwość korzystania (przez co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni
roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej w sposób stacjonarny (tj. na miejscu, w
pomieszczeniach placówki). Pomoc udzielana jest ze środków PFRON w formie dofinansowania kosztów
związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych. Zatem dotychczasowe (tj. przed ogłoszeniem stanu
epidemii) korzystanie ze wsparcia placówki poprzez nauczanie indywidualne (w warunkach domowych) nie
uprawnia do ubiegania się o przyznanie świadczenia w ramach Modułu III.
Korzystanie ze świadczeń w placówce raz na tydzień lub kilka razy w miesiącu nie uprawnia do udziału w programie.
Zgodnie ze szczegółowymi wyjaśnieniami PFRON do programu „(…) rodzic traci możliwość reprezentowania swojego
dziecka, z chwilą uzyskania przez to dziecko pełnoletności. Nie ma zatem możliwości złożenia w ramach programu
wniosku przez rodzica (opiekuna) występującego w imieniu osoby pełnoletniej, która nie została ubezwłasnowolniona”
Zgodnie z wyjaśnieniami PFRON „pomoc udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem
opieki w warunkach domowych, pod warunkiem, że rodzice/opiekunowie nie pobierają w tym samym czasie
(miesiącu) dodatkowego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 roku 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, RODO)
informujemy, że:
1.Administratorem danych osobowych, (w tym również przetwarzanych w systemie SOW) są:
 Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie,
ul.
Klasztorna
6,
47-400
Racibórz,
adres
poczty
elektronicznej: pcpr@pcpr.raciborz.org.pl, lub telefonicznie 32 415 20 28 oraz
 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa, adres poczty
elektronicznej: oid@pfron.org.pl, lub telefonicznie 22 50 55 161.
2. Dane kontaktowe Inspektora Danych:
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 PCPR: e-mail oid@pcpr.raciborz.org.pl lub listownie na adres PCPR, ul. Klasztorna 6, 47-400 Racibórz,
 PFRON: oid@pfron.org.pl lub listownie na adres PFRON, al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa.
3. Cel przetwarzania danych osobowych:
 dane będą przetwarzane w celu rozpoznania przez PCPR złożonego wniosku oraz przyznania dofinansowania i jego
rozliczenia w ramach pilotażowego programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu
lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł III. Z dokumentami programowymi (program,
kierunki) można zapoznać się na stronie pcpr.raciborz.org.pl (zakładka pomoc osobom niepełnosprawnym, „Pomoc
osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami
zakaźnymi” Moduł III) lub na stronie pfron.org.pl/ koronawirus
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
 konieczność wywiązania się administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa tj. art. 6 ust. 1 lit c RODO, jak
również przetwarzanie danych jest związane z ważnym interesem publicznym tj. art. 6 ust. 1 lit. e RODO. W odniesieniu do
danych szczególnej kategorii biorąc pod uwagę zadania wynikające z realizacji zabezpieczenia społecznego i ochrony
socjalnej oraz związanych z ważnym interesem publicznym podstawą przetwarzania jest art. 9 ust.2 lit b oraz art. 9 ust. 2
lit. g RODO- w związku z: art. 51 ust. 3 pkt 3 w związku z art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020r. poz. 426, z późn. zm.),
ustawa z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r. poz.568) oraz uchwała nr 4/2020 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 18 marca 2020r.
w sprawie zatwierdzenia programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji
kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi".
5. Złożenie wniosku (w formie papierowej lub w systemie SOW) jest dobrowolne. Podanie wymaganego zakresu danych
osobowych w celu podjęcia stosownych działań przez PCPR i PFRON jest niezbędne, ich niepodanie uniemożliwi realizację
wniosku.
6. Dane zostały zebrane od osoby składającej wniosek.
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7. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do zrealizowania celów określonych powyżej. Następnie
dokumentacja jest archiwizowana zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w PCPR w Raciborzu (jednolitym
rzeczowym wykazem akt) oraz ustawą z 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Aktualnie 50 lat.
8. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów
prawa (np. Sąd, Policja, instytucjom kontrolnym) oraz w celu zarządzania Systemem SOW, a także w związku z
rozpoznaniem wniosku i jego realizacją mogą zostać przekazane do PFRON w celu monitorowania i kontroli prawidłowości
realizacji programu przez Samorząd powiatowy oraz do celów sprawozdawczych i ewaluacyjnych, o czym szczegółowe
informacje można uzyskać na stronie internetowej PFRON (https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/rodo-w-funduszu/ ).
Pomiędzy PFRON i PCPR w Raciborzu została zawarta stosowna umowa.
9. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3, dane mogą być przekazane do:
 innych podmiotów, które na podstawie stosownych umów podpisanych z PCPR przetwarzają dane osobowe, dla których
Administratorem jest PCPR (w tym: obsługa prawna, ochrona danych osobowych, obsługa informatyczna, brakowanie
dokumentów),
 dostawcy lub podmioty świadczące usługi serwisowe dla Systemu SOW oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych
umów podpisanych z PFRON przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest PFRON (informacje można
uzyskać w PFRON).
10. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich (poza europejski obszar gospodarczy) ani do organizacji
międzynarodowych.
11. W oparciu o podane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji
będących wynikiem profilowania.
12. Osobie, której dane dotyczą, przysługują prawa na zasadzie i w zakresie określonych w RODO: dostępu do treści swoich
danych oraz ich sprostowania, uzupełniania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania. Z uprawnień tych może Pani/Pan skorzystać w szczególności:
 w odniesieniu do dostępu do treści swoich danych –w każdym momencie;
 w odniesieniu do żądania sprostowania, uzupełnienia danych: gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub
niekompletne;
 w odniesieniu do żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania : np. gdy Pani/Pana dane są nieprawidłowe,
gdy są przetwarzane niezgodnie z prawem; lub dane powinny być usunięte;
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację (gdy przetwarzamy dane w
celu realizacji zadania w interesie publicznym);
13. Niezależnie od praw wymienionych powyżej przysługuje Pani/ Panu również prawo wniesienia skargi w związku z
przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) - gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z prawem.
o Oświadczam, że została/em poinformowana/y i przyjmuje powyższe do wiadomości.
o Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że informacja nt. danych osobowych (PFRON,PCPR) znajduje się w
regulaminie korzystania z Systemu SOW.
o Oświadczam, że zapoznałam/em z klauzulą informacyjną osoby, których dane umieściłam/em we wniosku i znajdują się
w załącznikach.
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