
        ……………………………2023 r. 
         (miejscowość i data ) 

 

U P O WA Ż N I E N I E 
 
Ja ........................................................., niżej podpisana/y/,zamieszkała/y/ ................................ 
 
 
............................................., legitymująca /y/  się D. O.  seria ......................... nr ..................., 
 
nr  PESEL ..............................................,  
 
upoważniam: 
 
Panią/ Pana ............................................................., zamieszkałą/łego/....................................... 
 
 
.................................................., legitymującego/cą  się D.O.  seria ..............., nr ...................., 
 
nr  PESEL .............................................. . 
 

do załatwiania wszelkich formalności, związanych z ubieganiem się o udzielenie mi  dofinansowania ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań wynikających 

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

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1172 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i 

Polityki Społecznej w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków 

PFRON (Dz. U. z 2015r. poz. 926) sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych, sprzętu 

rehabilitacyjnego, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych  

przeznaczonych dla mnie, oraz pobierania za te przedmioty oraz wykonane prace środków 

finansowych. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez PCPR w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41 

w celach związanych z realizacją wniosku o dofinansowanie środków ortopedycznych i pomocniczych 

ze środków PFRON.   

 Upoważnienie zachowuje ważność do dnia 31.12.2023r.     

 
 
       ............................................................... 
       (podpis osoby niepełnosprawnej) 

 
 
       ……………………………………………… 
       (podpis osoby upoważnionej ) 

 
 

Stwierdzam wiarygodność powyższych faktów oraz własnoręczność podpisu.   
 
 

 
………………………………………………  

(poświadczenie podpisu przez właściwy organ pieczątka i podpis) 
  



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.  

 


