…………………………………………………………..…………
(imię i nazwisko)

.........................................................................
(adres zamieszkania)

nr tel: ...............................................................
e-mail: …………………………………………….…………….
DEKLARACJA UCZESTNICTWA
W PROGRAMIE ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO – EDUKACYJNYCH
DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE
Podstawa skierowania od udziału w programie:
wyrok sądowy/skierowanie przez sąd;

Zespół Interdyscyplinarny;

Indywidualnie;

Ja…………………………………………………………………………..
PESEL ………………………………………… oświadczam, że:
1) 
wyrażam zgodę,
nie wyrażam zgody
na udział w programie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc
w rodzinie organizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu;
2)
wyrażam zgodę,
nie wyrażam zgody**
na przetwarzanie moich danych osobowych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, z
siedzibą w Rawiczu ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz (dalej: PCPR) w zakresie: imię, nazwisko,
pesel, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu, w tym danych wrażliwych, takich jak
informacja o wyrokach i skazaniach, sytuacji rodzinnej w celu:
- kwalifikacji kandydata do udziału w programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla
osób stosujących przemoc w rodzinie,
- realizacji programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w
rodzinie organizowanego przez PCPR, w tym monitoringu zachowań w trakcie trwania
programu i do 3 lat po jego zakończeniu.


nie dotyczy osób, których udział w programie wynika z wyroku sądowego/ zostały skierowane przez sąd

** niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przez osoby skierowane przez sąd jest
równoznaczne z odmową udziału w programie, o czym informowany jest sąd

Informacja dla wyrażającego zgodę (zgodnie z art. 13 i 14 RODO):
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a i oraz art. 9 ust. 2 lit. a
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, str. 1)
(dalej zwane RODO);
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: POWIATOWE CENTRUM POMOCY
RODZINIE z siedzibą w RAWICZU ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz, sekretariat@pcprrawicz.pl,
tel. 65 546 43 33.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować
poprzez e-mail iod@powiatrawicki.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania
ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu szczególnej sytuacji. Ma Pan/Pani również
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych, a także do ich przenoszenia.
Jeżeli uzna Pan/Pani, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma
Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi
Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także przez
podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe. Do podmiotów wskazanych w
zdaniu poprzednim zaliczają się kontrahenci Administratora, w szczególności podmioty
działające w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, ochrony osób i mienia lub ochrony
danych osobowych.
W przypadku, gdy będą tego wymagały przepisy prawa, dane mogą być udostępnione
organom państwowym lub samorządowym, organom wymiaru sprawiedliwości, organom
ścigania, organom kontrolnym i organom podatkowym.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat licząc od następnego roku,
po roku, w którym rodzina uzyskała kwalifikacje.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany,
ponieważ będziemy w pewnym stopniu je przetwarzać na zasobach komputerowych.
Jednakże w ramach przetwarzania danych nie stosujemy metod polegających na
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.
Pouczony/pouczona*** o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych
z prawdą oświadczam, że dane zawarte w niniejszej deklaracji zgodne są ze stanem prawnym i
faktycznym.

……………….…………, dn. ................................. r.

.................................................................
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

Oświadczenie złożone w obecności:
……………………………………………
(data, podpis)

***niepotrzebne skreślić

