Klauzula informacyjna dla klientów Powiatowego Zespołu
ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Biłgoraju
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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 (dalej: RODO), informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przewodniczący Powiatowego Zespołu
ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Biłgoraju ul. Bohaterów Monte Casino 38, 23-400 Biłgoraj
Tel 84 686 07 70
2. Jest możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) – Panią Haliną Wasil
tel. 84 688-20-86, adres email: iod@bilgoraski.pl.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. c RODO i będzie się
odbywać w celu możliwości wykonywania przez Powiatowy Zespołu ds. Orzekania o
Niepełnosprawności w Biłgoraju ustawowych zadań publicznych, określonych w ustawie z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz w innych regulacjach w szczególności:
a) Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu
osób niepełnosprawnych,
b) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r.
w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
c) Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie
wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych,
d) Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w
sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia,
e) Ustawie Kodeks postępowania administracyjnego,
f) Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Pani/Pana dane osobowe
mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą
być:
a) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich
przepisów prawa;
b) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na
podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty
przetwarzające).
5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji odpowiedniego
celu przetwarzania wskazanego w pkt 3, w tym również obowiązku archiwizacyjnego
wynikającego z przepisów prawa.
7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;

b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO.
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO.
9. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj.
art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w
Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Biłgoraju. Przy czym
podanie danych jest:
a) obowiązkowe, jeżeli zostało to określone w przepisach prawa;
b) dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie
umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności
urzędowych lub nie zawarcie umowy.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w
formie profilowania.

