
  Załącznik nr 2 do formularza wniosku 

OŚWIADCZENIE 
o spełnianiu przez osobę niepełnosprawną warunków określonych w § 4 ust. 1 pkt 5 i 6 rozporządzenia Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230 poz. 1694 ze 

zm.) 

 

Imię i nazwisko osoby niepełnosprawnej ……………………………………………………… 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczam, że:  

- nie będę pełnił/a funkcji członka kadry na turnusie rehabilitacyjnym ani nie będę opiekunem 

innego uczestnika  tego turnusu.  
 

 

…………………………………………… 
 (data i własnoręczny czytelny podpis składającego 

oświadczenie - przedstawiciel osoby niepełnosprawnej 

wskazuje, że składa  oświadczenie w imieniu tej osoby) 

 

 

OŚWIADCZENIE 
o spełnianiu przez opiekuna osoby niepełnosprawnej na turnusie warunków określonych w § 4 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych 

(Dz. U. Nr 230 poz. 1694 ze zm.) 

 

Imię i nazwisko osoby niepełnosprawnej………………………………………………………  

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczam, że mój 

opiekun na turnusie rehabilitacyjnym:  

- nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie,   

- nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby,   

- ukończył 18 lat 

- ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem mojej rodziny. *  

 

* właściwe zaznaczyć 

…………………………………………… 
 (data i własnoręczny czytelny podpis składającego 

oświadczenie - przedstawiciel osoby niepełnosprawnej 

wskazuje, że składa                      oświadczenie w imieniu 

tej osoby) 

 

OŚWIADCZENIE  
o pobieraniu nauki i niewykonywaniu pracy (dotyczy osoby niepełnosprawnej w wieku od 16 do 24 lat) 

 

Imię i nazwisko osoby niepełnosprawnej……………………………………………………… 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oświadczam , że uczę się i 

nie pracuję.         

……………………………………………………………….. 

(data i własnoręczny czytelny podpis składającego 

oświadczenie - przedstawiciel osoby niepełnosprawnej 

wskazuje, że składa                       oświadczenie w imieniu 

tej osoby) 



  Załącznik nr 2 do formularza wniosku 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik 

Urzędowy Unii Europejskiej PL –ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO), 

zgodnie z zgodnie z art. 13 RODO informuję:  

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 

Stalowej Woli, adres siedziby: ul. 1-go Sierpnia 12, tel. 15 643 36 68, e-mail: 

pcpr@pcprstalowawola.pl.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za 

pośrednictwem adresu e-mail: iod@pcprstalowawola.pl lub pisemnie kierując korespondencję 

na adres Administratora.  

3. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust.2 

lit. a i b RODO w celu realizacji zadań dofinansowania ze środków PFRON na podstawie 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (t.jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 573). Oznacza to, że dane te potrzebne są w 

szczególności do: złożenia wniosku przez klienta, zawarcia umów, wydania decyzji lub 

przekazania informacji, dokonania rozliczeń, prowadzenia zbiorów danych osobowych 

określonych przepisami prawa, w tym również dla celów sprawozdawczości.  

4. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów 

prawa.  

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów dla jakich 

zostały zebrane i zgodny z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeniem z dnia 18 stycznia 2011 r. Prezesa Rady 

Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych wykazów akt oraz instrukcji w 

sprawie organizacji i zakresu działania archiwów państwowych oraz zgodnie z zatwierdzoną 

Instrukcją kancelaryjną.  

6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, które 

Pana/i dotyczą, a także sprostowania tych danych. W przypadkach wskazanych w przepisach 

prawa (RODO) ma Pan/i prawo do: żądania ograniczenia przetwarzania danych, do 

przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz usunięcia 

danych osobowych.  

7. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych na niezgodne z RODO przetwarzanie Pana/i danych osobowych.  

8. Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/i 

zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 

uniemożliwienie Administratorowi realizacji celów wymienionych w pkt 3.  

9. Pana/i dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania.  

 

 


