
Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych  
w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

 
dla osoby zgłaszającej się i uczestniczącej w wydarzeniach organizowanych przez 

PFRON  w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2019 
 

Na podstawie 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) (dalej „RODO”), informujemy 

o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych w Państwowym Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). 

Administrator Inspektor Ochrony Danych 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie 

• adres: al. Jana Pawła II 13, 00-828 
Warszawa 

• telefon: 22 50 55 500 

• adres: al. Jana Pawła II 13, 00-828 
Warszawa 

• e-mail: iod@pfron.org.pl 

Cel przetwarzania  

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu: 

• zgłoszenia i rejestracji na wydarzenie,  

• kontaktu w sprawach organizacyjnych, 

• uczestnictwa w wydarzeniu. 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych  

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest: 

• art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym. 

Okres, przez który dane będą przetwarzane 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty organizacji wydarzenia.  

Prawa osoby, której dane dotyczą 

Przysługuje Państwu prawo: 

• dostępu do treści danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych,   

• żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, 

• żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem, 

• żądania ograniczenia przetwarzania danych, 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez PFRON danych osobowych narusza przepisy 

o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 



Odbiorcy danych 

Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem przypadków, 

gdy udostępnienie danych stanowi realizację obowiązku prawnego.  

Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany 

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

w tym decyzji opartych na profilowaniu. 

Obowiązek podania danych 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi 

udział w wydarzeniach organizowanych przez PFRON w ramach Światowego Tygodnia 

Przedsiębiorczości 2019. 

 

 

 


