
      
                                                    Załącznik nr 1              

WNIOSEK O DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU
REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

DO UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM
(wypełnia osoba niepełnosprawna lub w przypadku osoby niepełnoletniej opiekun prawny)

IMIĘ NAZWISKO......................................................................................................................................................

PESEL albo numer dokumentu tożsamości................................................................................................................

Adres zamieszkania*...................................................................................................................................................

Data urodzenia.............................................................................................................................................................

Planowany termin uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ...................................................................................

TELEFON:       ……………………………………..

POSIADANE ORZECZENIE **
a) o stopniu niepełnosprawności □ Znacznym /        □Umiarkowanym /          □Lekkim

b) o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów     □   I /                 □  II /   □ III 
c)  □ o całkowitej     □   o częściowej     niezdolności do pracy 

     □ o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym       □  o i niezdolności do samodzielnej egzystencji

d)  □ o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia.

KORZYSTAŁEM/AM  Z  DOFINANSOWANIA  DO  UCZESTNICTWA  W  TURNUSIE
REHABILITACYJNYM ZE ŚRODKÓW PFRON**  □Tak (podać rok) ................................/ □ Nie

JESTEM ZATRUDNIONY/A W ZAKŁADZIE PRACY CHRONIONEJ** □ Tak / □ Nie  

IMIĘ i NAZWISKO OPIEKUNA ............................................................................................................................
                                                                           ( wypełnić , jeśli lekarz uznał pobyt opiekuna)

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych ,podzielny
przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia
wniosku, wynosił ……………………..zł
Liczba osób we wspólnym gospodarstwie domowym wynosi ..................
Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą oraz że jestem świadom(a) odpowiedzialności karnej za
składanie nieprawdziwych danych.

Zobowiązuję  się  do  przedstawienia  lekarzowi  na  turnusie  rehabilitacyjnym aktualnego  zaświadczenia
o stanie zdrowia.***
 

..........................................                             ...................................................
Data                   Czytelny podpis wnioskodawcy

*  w przypadku osoby bezdomnej wpisać miejsce pobytu.

** właściwe zaznaczyć

***  dotyczy turnusu rehabilitacyjnego którego program przewiduje zabiegi fizjoterapeuty
 

Wypełnia PCPR

.....................................................                 ................................................................................
Data wpływu wniosku do PCPR                         Pieczęć PCPR i podpis pracownika
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…………………………………………………..  Załącznik nr 2
(pieczęć zakładu opieki zdrowotnej
                lub gabinetu lekarskiego)

WNIOSEK  LEKARZA O SKIEROWANIE NA TURNUS REHABILITACYJNY

IMIĘ I NAZWISKO ............................................................................................................................ 

PESEL albo nr dowodu tożsamości..........................................................................................

.Adres zamieszkania* ............................................................................................................................................

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

Rodzaj schorzenia lub dysfunkcji**:

□ dysfunkcja narządu ruchu             □ dysfunkcja narządu  słuchu                        

□ dysfunkcja narządu wzroku          □ choroby psychiczne                 

□ upośledzenie umysłowe                □ padaczka                     

□ schorzenia układu krążenia           □ osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim

□ inne (jakie) ........................................................................................................................

Konieczność pobytu opiekuna  na turnusie 

□ Nie
□ Tak – uzasadnienie  ..................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Uwagi:

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

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
 
* w przypadku osoby bezdomnej wpisać miejsce pobytu
** właściwe zaznaczyć   

……………………                                                      ………………………………………….
        (data)                                                                                                         (pieczątka i podpis lekarza )
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OŚWIADCZENIE: Zostałem/łampoinformowany/a,  że  złożony  przeze  mnie
wniosek  o  przyznanie  dofinansowania  do  uczestnictwa  w  turnusie  rehabilitacyjnym
zostanie  rozpatrzony  po  otrzymaniu  z  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób
Niepełnosprawnych  środków  na  rok  202...  i  po  zatwierdzeniu  przez  Radę  Powiatu
podziału środków na poszczególne zadania.  Po rozpatrzeniu wniosku, a o decyzji  tut.
Urząd powiadomi mnie odrębnym pismem. 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016
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 (dalej: RODO), informuję, że:

Administrator danych:
Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest PCPR   z  siedzibą  w  Wągrowcu,  ul.  Wierzbowa  1,
kod pocztowy 62-100, e-mail: sekretariatpcpr@wagrowiec.pl , tel. 67 26 27 614

Przedstawiciel administratora danych:
Przedstawicielem  administratora  danych  osobowych  jest  PCPR  reprezentowany  przez  Dyrektora
Panią  Edyta  Owczarzak,  ul.  Wierzbowa  1,   62-100  Wągrowiec,   e-mail:
edytaowczarzak@pcpr.wagrowiec.pl , tel. 67 26 27 614

Inspektor ochrony danych:
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Paulina Rogalska, email: iod@huspremium.pl 

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie:
- realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2018 r.poz.511 z póź. zm.) 
Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania wskazanych w powyższej ustawie, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. 

Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz
prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych  oraz  prawo  do  wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  warunkiem  realizacji  celów,  a  ich  niepodanie  będzie
skutkowało brakiem możliwości wykonania zadań oraz obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom; naszym partnerom, czyli firmom, z którymi 
współpracujemy. 

Do danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające).

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
1.Pani/Pana dane  osobowe nie  będą  przetwarzane  w sposób zautomatyzowany  i  nie  będą  profilowane oraz
nie będą przekazywane do krajów trzecich.

...............................................                   ....................……………..................................
miejscowość i data ,           czytelny podpis Wnioskodawcy / osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy
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Informacje uzupełniające do wniosku

PRZEDSTAWICIEL USTAWOWY

(dla małoletniego wnioskodawcy lub osoby

ubezwłasnowolnionej), opiekun prawny lub pełnomocnik

Imię i nazwisko: ............................................................................................................................

PESEL lub numer dokumentu tożsamości: ....................................................................................

Adres zamieszkania: .....................................................................................................................

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

Data urodzenia: ............................................................................................................................

ustanowiony przedstawicielem* / opiekunem* / pełnomocnikiem*  dla:

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

postanowieniem Sądu Rejonowego: .............................................................................................

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

z dn. ........................................... sygn. Akt*: ...............................................................................

/na mocy pełnomocnictwa potwierdzonego przez Notariusza*: ....................................................

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

z dn. .............................................. repet. Nr ......................…….......................................................

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

                            data                    podpis

przedstawiciela ustawowego*

opiekuna prawnego*

pełnomocnika*

* niepotrzebne skreślić 
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