Informacja dla osoby udzielającej zgody na przetwarzanie danych osobowych o jej prawach w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i wrażliwych w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o
Niepełnosprawności w Zamościu
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA 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 )

Dz.UE.L.2016.119.1 z 04.05.2016 r., informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o
Niepełnosprawności w Zamościu ul. Peowiaków 8, 22-400 Zamość
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail :
iod@mcpr.zamosc.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach :
 wydania orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia,
 wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 rok życia,
 wydania orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień,
 wydania legitymacji dokumentującej niepełnosprawność,
 wydania karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej oraz placówki zajmującej się opieką,
rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.
4. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO w
związku z : Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, z Rozporządzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i
stopniu niepełnosprawności, Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego
2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia.
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty współpracujące w procesie orzeczniczym,
procedurze wydania legitymacji dokumentującej niepełnosprawność, procedurze wydania karty parkingowej, a
także podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres związany z realizacją procesu orzeczniczego,
procedury wydania legitymacji dokumentującej niepełnosprawność oraz procedury wydania karty parkingowej,
a następnie zgodnie z przepisami Ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Dz.
U. z 2018 r. i wydanej na jej podstawie instrukcji kancelaryjnej Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie.
7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego.
8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych , przysługują Państwu następujące prawa :
 dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 prawo do sprostowania ( poprawiania ) swoich danych osobowych,
 prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( ul. Stawki 2 00-193
Warszawa ), w sytuacji, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych ( RODO ).
9. Podanie przez Państwa danych osobowych wymaganych dla realizacji świadczenia na podstawie aktów
prawnych wskazanych w pkt. 4 jest obowiązkowe – nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem
możliwości rozpatrzenia wniosku. Brak przekazania przez Państwa danych osobowych oznaczonych jako
dobrowolne, pozostaje bez wpływu na rozpatrzenie złożonego wniosku.
10. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych nie podlegają Państwo
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które opiera się wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronoe danych
osobowych.

Zapoznałam/łem się …..............................................................
( czytelny podpis )

