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                Załącznik do wniosku 

 
 

 
                Miejscowość ..................... dnia ..................... 

 

 
 

 
 

Pieczęć wnioskodawcy 
 

 

 
 

O Ś W I A D C Z E N I A   W N I O S K O D A W C Y 

 

Oświadczam, że (nazwa podmiotu):  

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

prowadzi/nie prowadzi* działalność na rzecz osób niepełnosprawnych lub 
działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co 

najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku. 

Oświadczam, że podmiot ubiegający się o dofinansowanie zapewni 

odpowiednie do potrzeb osób niepełnosprawnych warunki techniczne  
i lokalowe do realizacji zadania. 

Oświadczam, że podmiot ubiegający się o dofinansowanie posiada/nie 

posiada* środki własne (minimum 40% wartości zadania) lub pozyskane  
z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej 

dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 

Oświadczam, iż podmiot ubiegający się o dofinansowanie nie ma zaległości 
wobec PFRON oraz, że w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, nie był 

stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po 
stronie podmiotu. 

Oświadczam, że nie jestem/ jestem*  płatnikiem podatku VAT. 

Zobowiązuję się do zapewnienia zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 
2020 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 1062) minimalnych wymagań służących zapewnieniu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora – Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie, ul. Dutkiewicza 5, 63-100 Śrem  
moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku zgodnie  

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

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (Dziennik  Urzędowy 

Unii Europejskiej, L rok 2016  nr 119 poz. 1).  

Oświadczam, że jestem świadomy, iż dofinansowanie nie może 

obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem 
środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków 

PFRON. 

Oświadczam, że znana jest mi treść art. 233 §1 Kodeksu Karnego  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 z późn. zm.) o odpowiedzialności karnej za 
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy. 

Oświadczam, iż o zmianach zaistniałych po złożeniu wniosku zobowiązuję 

się informować nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia ich 
zaistnienia. 
 

 

 

 
(* właściwe podkreślić) 
 

 

 
 

 
 

……………………………….......................................... 
(Data, pieczęć i podpis osoby upoważnionej lub 

pieczęcie i podpisy osób upoważnionych do 

reprezentacji  Wnioskodawcy)  
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KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

 

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych  

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie. Zgodnie z art. 13 ust. 

1 i 2 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)  (Dz.  Urz.  UE  L  119 z  4.05.2016), zwanego dalej 

RODO informuję, iż:  

1. Administratorami Państwa danych osobowych są: 

a) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie, z siedzibą przy  

ul. Dutkiewicza 5, 63-100 Śrem (PCPR) oraz  

b) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  

z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa 

(PFRON). 

2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji zadań 

wykonywanych przez PCPR w Śremie. 

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane, w zależności od sprawy: 

a. na podstawie przepisów prawa; 

b. w związku z wykonaniem umowy, której jesteście Państwo stroną; 

c. w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub  w związku ze sprawowaniem władzy publicznej; 

d. w celu ochrony Państwa interesów; 

e. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. 

4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie przetwarza Państwa 

dane osobowe, by zrealizować zadania dotyczące rehabilitacji zawodowej 

i społecznej osób z niepełnosprawnościami. Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przetwarza Państwa dane 

osobowe w celu monitorowania i kontroli prawidłowości realizacji zadania 

przez Realizatora oraz do celów sprawozdawczych i ewaluacyjnych. 

5. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można 

kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych: 

a. pisemnie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie,  

ul. Dutkiewicza 5, 63 – 100 Śrem; 

b. poprzez e-mail: kontakt@kancelariabartkowiak.pl. 
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6. Państwa dane osobowe w zależności od sprawy będą przetwarzane przez 

okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności wynikających  

z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.  

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt 

oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich 

niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi, o którą się Państwo 

staracie. 

8. Przysługuje Państwu prawo do: 

a. dostępu do swoich danych (na zasadach opisanych w art. 15 RODO); 

b. sprostowania swoich danych osobowych (na zasadach opisanych  

w art. 16 RODO); 

c. żądania usunięcia danych (na zasadach opisanych w art. 17 i 23 

RODO) 

9. Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej 

przez Państwa zgody, w każdym momencie przysługuje Państwu prawo 

do cofnięcia zgody oraz do usunięcia danych osobowych, w przypadku, 

gdy dane osobowe przetwarzamy tylko na podstawie wyrażonej przez 

Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego PCPR w Śremie dokonywał do 

momentu wycofania zgody. 

10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie 

przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

11. Państwa dane osobowe będą ujawniane podmiotom upoważnionym 

na podstawie przepisów prawa. PCPR w Śremie może również ujawnić 

dane podmiotom realizującym usługi na rzecz PCPR-u. 

 

 
 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie 

                                            Administrator Danych Osobowych 

 


