
Powiatowy  Zespół  do  Spraw  Orzekania o  Niepełnosprawności  w  Dzierżoniowie 

58-200 Dzierżoniów, ul. Piastowska 1  tel / fax 74  832 32 30, e-mail pzon@pcprdzierzoniow.pl 

________________________________________________________________________________________________________ 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Pouczenie wynikające z art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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.U.UE.L.2016.119.1) - dalej RODO, informujemy o 

zasadach przetwarzania danych osobowych wnioskodawców Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w 

Dzierżoniowie, a także o przysługujących im z tego tytułu prawach na podstawie przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej 

zgody. 

Informujemy, że:  
1.Administratorem danych osobowych Pani/Pana lub dziecka jest Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o 

Niepełnosprawności w Dzierżoniowie  będący członkiem Powiatowego Zespołu i jednocześnie pełniący wobec tego zespołu funkcję 

kierowniczą. Powiatowy Zespół w Dzierżoniowie zlokalizowany jest przy ul. Piastowskiej 1 w Dzierżoniowie. 
 

2. Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, 

zlokalizowanego w Dzierżoniowie przy ul. Piastowskiej 1, pok. 413 , tel. 74 832-32-30 e-mail  

inspektordanychosobowych@pcprdzierzoniow.pl   
 

3.Pani/Pana lub dziecka dane osobowe będą przetwarzane w celach rejestracji, analizy  

i załatwienia wpływających wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności/ niepełnosprawności, wydania legitymacji osoby 

niepełnosprawnej i/lub karty parkingowej oraz w celu rozpatrzenia skarg na pracowników i członków Powiatowego Zespołu w 

Dzierżoniowie. 
 

4.Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana lub dziecka jest: 

 w przypadku ubiegania się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnoprawności ustawa o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1172 t.j.),  

 w przypadku ubiegania się o wydania orzeczenia o wskazaniu do ulg i uprawnień ustawa o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 poz. 1172 t.j.), 

 w przypadku ubiegania się o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej Rozporządzenie MGRiPS w sprawie orzekania o 

niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2018r. poz. 2027), 

 w przypadku ubiegania się o wydania karty parkingowej Rozporządzenie MPiPS w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i 

zwrotu kart parkingowych (Dz.U. z 2016r. poz. 1438),  

 w przypadku skarg art. 254 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 poz. 2096). 
 

5.Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora danych osobowych jest orzekanie o stopniu niepełnosprawności lub 

niepełnosprawności, wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej i katy parkingowej. 
 

6.Pani/Pana lub dziecka dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom innym niż organy publiczne, które otrzymują te dane w ramach 

konkretnego postępowania, zgodnie z obowiązującym prawem. 
 

7.Okres przechowywania Pani/Pana lub dziecka danych osobowych wynika z Rozporządzenia Prezesa R.M. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 
 

8.Posiada Pani/Pan prawo do; 

-  żądania od Administratora dostępu do danych osobowych i prawo do ich sprostowania, usunięcia , żądania zaprzestania  

przetwarzania i  prawo do przenoszenia danych , 

-  wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

                -  wniesienia sprzeciwu , ograniczenia przetwarzania danych (uniemożliwiają prowadzenie postępowania). 
 

9.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma Pani/Pan obowiązek podania ich w zakresie wynikającym z przepisów 

prawa. 
 

10.W przypadku wniesienia skargi na członków i/lub pracowników Powiatowego Zespołu w Dzierżoniowie podanie danych osobowych jest 

dobrowolne, a w przypadku odmowy podania tych danych nie będzie możliwe rozpatrzenie skargi. 

11.Pani/Pana lub dziecka dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

12.Dane osobowe podlegają okresowemu przeglądowi i są przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji zadań 

wynikających z przepisów prawa. 

13.Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych  

(00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01,e-mail kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie narusza przepisy RODO. 
 

14.Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych 

osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawieniem, 

wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi przepisami powszechnie obowiązującymi.  

 

 

 

                                  Zapoznałem/ -am się,  ……......………..………………..……..………………………… 

                                                                                  (data, podpis strony, przedstawiciela ustawowego/pełnomocnika strony) 
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