
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski  tel. (15) 

8723-345 fax (15) 8723-678   

pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl 

 

 

WNIOSEK O WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU 

 

 
Janów Lubelski, dnia ………………………. 

 
 

1. Imię i nazwisko Wypożyczającego: …………………………………..………………………… 

 

.…………….…………………………………………………………………………………….. 

 

2. Adres zamieszkania/zameldowania: ……………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………….……………………………... 

 

3. PESEL ………………………………………………………………………………………….. 

 

4. Numer telefonu kontaktowego: ….............................................................................................. 

 

5. Czas wypożyczenia wskazanego sprzętu: ………………………………………………….. 

 

6. Nazwa sprzętu do wypożyczenia: ……………………………………...….....…………………. 

 

7. Uzasadnienie: …...………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

…………………………………………………… 
(Podpis Wypożyczającego) 

 

KLAUZULA ZGODY  

przetwarzanie danych osobowych ucznia w związku z wypożyczeniem sprzętu rehabilitacyjnego 

Oświadczam, że: 

 
 

*WYRAŻAM ZGODĘ na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku na potrzeby 

Partnera Fundacji- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w związku z procesem wypożyczenia 

sprzętu  

 

*WYRAŻAM ZGODĘ na publikację wizerunku w materiałach promocyjnych wykorzystywanych 

do promocji inicjatywy wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w mediach lub materiałach 

pochodzących od Fundacji oraz Partnerów Fundacji udostępnianych za pomocą Internetu oraz innych 

środków komunikacji  

 

 

……………………………………. 
                      Podpis wypożyczającego 

 
* Zaznaczyć właściwe



Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski tel. (15) 8723-345 fax (15) 8723-678  

pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl 

                    
 

Szczegółowa klauzula informacyjna 

przetwarzanie danych osobowych w związku z wypożyczeniem sprzętu rehabilitacyjnego  

 

1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie 

Lubelskim, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski, tel. 15 8723-345, 

sekretariat@pcprjanow.pl,  pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt: iod@rodokontakt.pl 

3. Administrator przetwarza dane osobowe w związku z wnioskiem o  wypożyczeniem sprzętu 

rehabilitacyjnego 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest: 

a) zgoda osoby, której dane dotyczą art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO  

5. Administrator może przekazać dane osobowe jedynie uprawnionym z mocy prawa instytucjom 

czy podmiotom i tylko w dopuszczalnym prawnie zakresie.   

6.Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres wynikający z właściwych przepisów 

dziedzinowych i z uwagi na odpowiadającą tym danym kategorię archiwalną. 

7. Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa względem ich  danych 

osobowych: 

a)  do  dostępu, 

b) do sprostowania, 

c) do ograniczenia przetwarzania, 

d) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

e) do usunięcia danych 

f) wycofania zgody w dowolny momencie, z tym że jej wycofanie nie wpływa na legalność 

przetwarzania w momencie jej obowiązywania. 

8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do 

profilowania. 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE. 

10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie może skutkować brakiem pozytywnego 

rozpatrzenia złożonego wniosku. 

 

Podstawy prawne: 

• Rozporządzenie 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 - RODO) 

• Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
 

 

 

 

Załączniki: 

1. Orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie o konieczności korzystania ze sprzętu 

zgodnie z jego przeznaczeniem 
 

 

 

 
 

mailto:pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl

