Informacja o zbiorze danych osobowych z poz. 11
(widok szczegółów)
L.p.
1.

Wartość
Uczestnicy programu „Aktywny Samorząd” oraz projektu
„Virtualna Warszawa”
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa
REGON 014931762

Opis
Nazwa zbioru danych

2.

Oznaczenie administratora danych

3.

Oznaczenie
przedstawiciela
administratora danych, o którym
mowa w art. 31a ustawy
Oznaczenie
podmiotu,
któremu
powierzono przetwarzanie danych ze
zbioru na podstawie art. 31 ustawy
Podstawa prawna upoważniająca do
prowadzenia zbioru danych

4.

5.

6.

Cel przetwarzania danych w zbiorze

7.

Opis kategorii osób, których dane są
przetwarzane w zbiorze

8.

Zakres danych przetwarzanych w
zbiorze

Administrator danych przewiduje powierzenie przetwarzania
danych innemu podmiotowi.
1.Zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych
jej dotyczących.
2.Przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania
uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z
przepisu prawa - ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 2046, 1948 z późn.
zm.).
3.Przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy
osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to
niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na
żądanie osoby, której dane dotyczą,
Udzielanie dofinansowania:
- osobom niepełnosprawnym w ramach programu „Aktywny
Samorząd” finansowanego ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- osobom niepełnosprawnym z dysfunkcją narządu wzroku
do zakupu telefonu komórkowego typu smartphone, w
ramach projektu „Virtualna Warszawa”.
Osoby niepełnosprawne spełniające warunki udziału w
programie „Aktywny samorząd” oraz w projekcie „Virtualna
Warszawa”.
1) nazwiska i imiona,
2) imiona rodziców,
3) data urodzenia,
4) adres zamieszkania lub pobytu albo zameldowania,
5) numer ewidencyjny PESEL,
6) miejsce pracy,
7) wykształcenie,
8) seria i numer dowodu osobistego,
9) numer telefonu, adres e-mail,
Inne dane przetwarzane w zbiorze:
- stan cywilny, liczebność gospodarstwa domowego, dochód,
numer rachunku bankowego, stopień i symbol
niepełnosprawności,
data
ważności
orzeczenia
o
niepełnosprawności (stopniu niepełnosprawności).

9.

Sposób zbierania danych do zbioru

10.

Sposób
zbioru

udostępniania

danych

Dane przetwarzane w zbiorze ujawniają bezpośrednio lub w
kontekście stan zdrowia.
Od osób, których dotyczą,
ze

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż
upoważnione na podstawie przepisów prawa.

11.

Oznaczenie odbiorcy danych lub
kategorii odbiorców, którym dane
mogą być przekazywane

12.

Informacja dotycząca ewentualnego
przekazywania danych do państwa
trzeciego

Dane nie są przekazywane do państw trzecich.

