
 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

do przetwarzania danych osobowych 
 
Na podstawie art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że: 

Administratorem Pana/i Danych jest: 

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu 

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 30 

 

Administrator powołał Inspektora Ochrony 
Danych oraz udostępnia jego dane 
kontaktowe: 

Karolina Koprowska 
pcprlowicz@poczta.fm 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w 
celu: 

 
Rozpatrzenia oferty w trybie zapytania ofertowego w ramach Projektu „Rodzina 

z przyszłością” współfinasowanego przez Unię Europejską z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, ewentualne zawarcie przez 

Państwa umowy na świadczenie oferowanej usługi, a także przechowywanie na 
poczet kontroli Projektu oraz innych kontroli przewidzianych przepisami prawa, 

w tym kontroli skarbowej. 

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana  
danych osobowych jest: 

 
Art. 6 ust.1 lit. b Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej 

„Rozporządzenie”) – niezbędność do wykonywania umowy lub do podjęcia 
działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy i art. 6 ust.1 lit. c 

Rozporządzenia – niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na administratorze w postaci przechowywania dokumentów na potrzeby 

kontroli udzielonego finasowania projektu wynikającego zarówno z wytycznych 
do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 

2014-2020 jak i ustawy o Zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz kontroli 
skarbowych. 

Informacja o przekazywaniu danych do 
innych podmiotów: 

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom lub organom uprawnionym 
na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą 

osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania. Państwa dane nie będą przekazywane innym odbiorcom poza 

tymi, o których mowa w zadaniu poprzednim. Państwa dane nie będą 
przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.  

Okres przechowywania danych: 

 
Okres przechowywania Państwa danych jest uzależniony od celu, w jakim dane 

są przetwarzane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 
wymagany przepisami prawa, tj. 5 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu 

„Rodzina z przyszłością” współfinasowanego przez Unię Europejską z 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oraz zgodnie z 
Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w 

porozumieniu  
z Dyrektorem Archiwum Państwowego w Warszawie w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego 

 

Ma Pani/Pan prawo do: 

1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, 
2. żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18  
ust. 2 RODO, 

3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
przetwarzanie danych naruszałoby przepisy ogólne Rozporządzenia. 

 

  



 
 
 
 
Jednocześnie informujemy, iż nie 
przysługuje Pani/Panu prawo do:  

 
 

1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO do usunięcia danych 
osobowych, 

2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 
RODO, 

3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania 
danych osobowych gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

Podanie przez Panią/Pana danych jest: 

 
Dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych 
wymaganych przez Administratora jest warunkiem ważności oferty  

i ewentualnego zawarcia umowy. 

 

 

 

 

…………………………………………………. 
Data i czytelny podpis osoby, od której zbierane są dane 


