
 
 
……………………………………..                                            …………………………………………….. 
(imię i nazwisko Wnioskodawcy)                                                                (miejscowość i data) 
 

Oświadczenie 
na wyrażenie zgody Właściciela/Współwłaściciela budynku na 

przeprowadzenie likwidacji barier architektonicznych w miejscu 
zamieszkania osoby niepełnosprawnej ubiegającej się o 

dofinansowanie ze środków PFRON w ramach złożonego wniosku 
odnośnie likwidacji barier architektonicznych. 

 
Ja……………………………………………………………. niżej podpisana/y 

(imię i nazwisko Właściciela/Współwłaściciela)  
zamieszkala/y………………………………………………………………….. 
Nr PESEL………………………………………………………………………, 
 
Wyrażam zgodę  
na przeprowadzenie likwidacji barier architektonicznych dla osoby 
niepełnosprawnej………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko) 
będącej w stosunku do mnie………………………………………………….. 

(stopień pokrewieństwa) 
Stale zamieszkałej……………………………………………………………… 
Numer PESEL………………………………………………………………….., 
Oświadczam ponadto, iż wyrażam zgodę na dożywotnie korzystanie z 
przystosowanych pomieszczeń przez w/w osobę niepełnosprawną. 
 
- Wyrażam zgodę i osoba będąca właścicielem budynku mieszkalnego, na przetwarzanie 

danych osobowych przez PCPR w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41, w celach związanych z 

realizacją wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych 

w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, w ramach zadań wynikających z ustawy z 

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

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021r. poz. 573 z późn. zm.). 

- Oświadczam, ze uprzedzona/y o odpowiedzialności  wynikającej z art. 233 § 1 i § 2 ustawy 

z dnia 6 czerwca 1977 r.  Kodeks Karny ( Dz. U. Nr. 88, poz.533 z późn. zm.) - za zeznanie 

nieprawdy lub zatajenie prawdy oświadczam, że dane zawarte w oświadczeniu są zgodne ze 

stanem faktycznym.  

- Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie danych w bazie danych 

dla potrzeb niezbędnych  podczas realizacji wniosku, zgodnie, zgodnie z ustawą z dnia 10 

maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz.1000).  

 
                                                                                     (podpis osoby niepełnosprawnej) 
 
 
                                                                                 …………………………………………… 
                                                                                    (podpis osoby wyrażającej zgodę) 
 
 
                                                                                 …………………………………………… 



Klauzula informacyjna 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 

2016/679 o ochronie danych (RODO) 

 

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej (PCPR), ul. Brzeska 41, 21-500 Biała 

Podlaska, email: pcprbp@wp.pl  

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się 

kontaktować pisemnie lub elektronicznie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 

Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska, email: pcprbp@wp.pl  

3) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu/celach:  

a. wypełnienia obowiązków prawnych ciążącym na PCPR,  

b. przygotowania i realizacji umów zawartych z PCPR lub Powiatem Bialskim, a 

obsługiwanych przez PCPR  

c. w pozostałych przypadkach gdy dane osobowe pozyskano na podstawie zgody w 

zakresie i celu określonym w tej zgodzie.  

4) Odbiorcami danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty 

wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, 

w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego 

prawa  

5) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, 

przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3, lecz 

nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach 

prawa.  

6) W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przysługuje 

Panu/Pani prawo do:  

a. Dostępu do treści danych,  

b. Sprostowania danych,  

c. Ograniczenia przetwarzania,  

d. Usunięcia danych,  

7) W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych 

narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

8) Gdy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji obowiązków 

prawnych ciążących na PCPR.  


