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Zgodnie z art. 14 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. 
zm) Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Biağogardzie, informuje, że: 

 
1. Administratorem danych osobowych osób reprezentujących Państwa Podmiot oraz osób 

wskazanych przez Państwa, jako osoby do kontaktu i reprezentacji  jest Powiatowe Centrum 

pomocy Rodzinie w Biağogardzie, 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Rafał Andrzejewski: 

mail- iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl,  tel.504976690 

3. Dane osobowe:   

a) osób reprezentujących Państwa Podmiot, będą przetwarzane na podstawie obowiązku 

prawnego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ǿ ǎǇǊŀǿƛŜ ƻŎƘǊƻƴȅ ƻǎƽō ŦƛȊȅŎȊƴȅŎƘ ǿ ȊǿƛŊȊƪǳ Ȋ 

ǇǊȊŜǘǿŀǊȊŀƴƛŜƳ ŘŀƴȅŎƘ ƻǎƻōƻǿȅŎƘ ƛ ǿ ǎǇǊŀǿƛŜ ǎǿƻōƻŘƴŜƎƻ ǇǊȊŜǇƱȅǿǳ ǘŀƪƛŎƘ ŘŀƴȅŎƘ ƻǊŀȊ 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wynikającego z  przepisów prawa określających 

umocowanie do reprezentowania – w zakresie ważności umów i właściwej reprezentacji stron. 

Podane tych danych jest warunkiem zawarcia umowy lub ważności podejmowanych 

czynności.  

b) osób wskazanych przez Państwa Podmiot, jako osoby do kontaktu/realizacji umowy (imię 

i nazwisko, służbowe dane kontaktowe, miejsce pracy) będą przetwarzane w prawnie 

uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

ŦƛȊȅŎȊƴȅŎƘ ǿ ȊǿƛŊȊƪǳ Ȋ ǇǊȊŜǘǿŀǊȊŀƴƛŜƳ ŘŀƴȅŎƘ ƻǎƻōƻǿȅŎƘ ƛ ǿ ǎǇǊŀǿƛŜ ǎǿƻōƻŘƴŜƎƻ ǇǊȊŜǇƱȅǿǳ 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w celu należytej realizacji niniejszej 

umowy/przebiegu postępowania art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane zostały podane przez Państwa 

Podmiot w ramach zawieranej umowy/prowadzonego postępowania.  

 

4. Dane osobowe Administrator danych pozyskał od Podmiotu, który wskazał Pana/Panią jako osobę 

upoważnioną do reprezentowania.  

5. Państwa  dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji umowy lub 

ewentualnie do czasu jej rozwiązania.  Po tym okresie dane będą przechowywane nie dłużej niż to 

wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  

6. W celu i w zakresie niezbędnym do zrealizowania umowy odbiorcą Pani/Pana danych osobowych 

będą firmy współpracujące z Administratorem danych w zakresie usług IT, kancelarie prawne 
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świadczące usługi prawne na rzecz Administratora, podmioty świadczące dla Administratora usługi 

audytorskie, firmy kurierskie lub transportowe oraz podmioty ubezpieczające wierzytelności pieniężne 

– współpracujące z Administratorem. 

7. W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa przysługuje Państwu prawo żądania: 

dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, 

jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

Ponadto osobom wskazanym przez Państwa Podmiot, jako osoby do kontaktu, przysługuje również 

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikającego ze szczególnej sytuacji.  

8. Państwa Podmiot jest zobowiązany do przekazania powyższych informacji wszystkim osobom 

fizycznym wymienionym w ust. 3.  

  

 

tƻǘǿƛŜǊŘȊŀƳ ƻǘǊȊȅƳŀƴƛŜ LƴŦƻǊƳŀŎƧƛ ƻ ǇǊȊŜǘǿŀǊȊŀƴƛǳ ŘŀƴȅŎƘ ƻǎƻōƻǿȅŎƘ ƻǎƽō ǳǇƻǿŀȍƴƛƻƴȅŎƘ Řƻ 
kontaktu/ǊŜǇǊŜȊŜƴǘŀŎƧƛ ȊŜōǊŀƴȅŎƘ ǿ ƛƴƴȅ ǎǇƻǎƽō ƴƛȍ ƻŘ ƻǎƻōȅΣ ƪǘƽǊŜƧ ŘŀƴŜ ŘƻǘȅŎȊŊ όŀǊǘΦ мп wh5hύΦ  WŜŘƴƻŎȊŜǏƴƛŜ 
ƻǏǿƛŀŘŎȊŀƳΣ ȍŜ ǿȅǇŜƱƴƛť ǿκǿ ƻōƻǿƛŊȊƪƛ ƛƴŦƻǊƳŀŎȅƧƴŜ ǿȊƎƭťdem osób fizycznych wymienionych w ust.3. 
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