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 Załącznik nr 2 do regulaminu naboru i   

uczestnictwa w Programie  

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020”  

 

Preferencje dotyczące specjalistycznego poradnictwa 

 

1. Dane członka rodziny/opiekuna osoby niepełnosprawnej 

Imię i nazwisko: ………………………………………….. 

Adres zamieszkania: …………………………………….. 

Telefon: ………………………………………………… 

2. Rodzaj i wymiar świadczenia usług opieki wytchnieniowej  w formie specjalistycznego 

poradnictwa (max. 15h):  

□ poradnictwo psychologiczne    – liczba godzin ………………………. 

□ poradnictwo terapeutyczne    – liczba godzin ………………………. 

□ nauka pielęgnacji     – liczba godzin ………………………… 

□ nauka rehabilitacji      – liczba godzin ………………………… 

□ konsultacje dietetyczne    – liczba godzin …………………….. 

3. Czy dziecko/ osoba niepełnosprawna przebywa w placówce całodobowe? 

⎕  NIE            ⎕   TAK, w jakiej ……………………………………. 

 

..……………………………………………………… 

(Podpis osoby niepełnosprawnej/opiekuna prawnego  

lub członka rodziny/opiekuna osoby niepełnosprawnej)   

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

o przetwarzaniu danych osobowych w związku z ubieganiem się o świadczenie usług w 

ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”- moduł III-edycja 2020 

 

1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 

Bytowie, ul. Miła 26, 77-100 Bytów; 

2. Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się e-mailowo: pod adresem - iod@pcprbytow.pl  

3. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu realizacji złożonego wniosku i obowiązków 

wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 
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4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c 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); 

5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do 

ich podania. Odmowa podania danych osobowych skutkować będzie konsekwencjami określonymi w 

ustawach wskazanych w pkt 3; 

6. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z przepisów określonych w pkt 3 oraz z 

obowiązku ich archiwizowania; 

7. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane, posiadają prawo dostępu do danych osobowych dotyczących 

ich osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 

8. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

9. Dane osobowe, które są przetwarzane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie i  nie będą 

podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


