KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W POWIATOWYM ZESPOLE DO SPRAW
ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W GOSTYNIU

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (zwane dalej RODO)
informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Gostyniu z siedzibą w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 8, 63-800 Gostyń,
reprezentowany przez Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Gostyniu.
2. W razie pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@powiat.gostyn.pl lub pisemnie na adres
Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do wydania orzeczenia
o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, legitymacji osoby niepełnosprawnej bądź karty
parkingowej na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo
o ruchu drogowym oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw, w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa lub
innym podmiotom, którym na podstawie zawartej umowy powierzono przetwarzanie danych
osobowych i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały
zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy o archiwizacji.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
7. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia sprawy
i wynika z przepisów prawa.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

