
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 
( zwanego dalej RODO) informujemy, że:

1. Administratorem  Pani/Pana,  niepełnoletniego  dziecka,  pełnomocnika,  opiekuna  prawnego,  kuratora  danych
osobowych jest Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, z siedzibą ul. Grunwaldzka 3, 13-300
Nowe Miasto Lubawskie, e-mail:   sekretariat@pcprnml.pl  , tel. (56) 47 431 96.

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym
Mieście  Lubawskim jest  mozliwy poprzez e-mail:  iod  @pcprnml.pl   lub telefonicznie  pod numerem telefonu
(56) 4743196;

3. Pani/Pana, niepełnoletniego dziecka, pełnomocnika, opiekuna prawnego, kuratora dane osobowe przetwarzane
będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań
przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Mieście Lubawskim tj.: rozpatrywania
orzeczeń na podstawie  §  2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca
2003 w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wydawania karty parkingowej
osoby niepełnosprawnej, wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej.

4. W  związku  z  przetwarzaniem  danych  w  celu  wskazanym  w  ust.  3  Pani/Pana,  niepełnoletniego  dziecka,
pełnomocnika, opiekuna prawnego, kuratora dane osobowe mogą być udostepniane następującycm podmiotom:
Wojewódzkiemu Zespołowi  ds.  Orzekania o Niepełnosprawności  w Elblągu, innym zespołom ds.  Orzekania
o  niepełnosprawności,  ośrodkom pomocy  społecznej,  Państwowej  Wytwórni  Papierów  Wartościowych  S.A.
w Warszawie. Poza tym dane mogą być udostępniane jedynie w sytuacji, gdy zwróci sie o to uprawniony organ
w ramach prowadzonego przez siebie postepowania (np.sąd, prokuratura, policja)

5. Pani/Pana,  niepełnoletniego  dziecka,  pełnomocnika,  opiekuna  prawnego,  kuratora  dane  osobowe  będą
przetwarzane przez  okres  niezbędny do realizacji  wskazanego w ust.  3  celu przetwarzania,  w tym również
obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa tj. od 10 – 50 lat.

6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu, pełnomocnikowi,
opiekunowi prawnemu, kuratorowi:
1) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
2) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
3) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
5) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO;
6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO;
7) w przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (tj. Art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

przysługuje  prawo  do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie,  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Pani/Pana, pełnomocnika,  opiekuna prawnego,  kuratora ma prawo wniesienia skargi  do organu nadzorczego
tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, pełnomocnik, opiekun prawny, kurator,
że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 8.    Podanie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia spraw w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o              
Niepełnosprawności. Przy czym podanie danych jest:

a. obowiązkowe,  jeżeli  zostało  to  określone  w przepisach  prawa,  konsekwencją  niepodania  danych
będzie brak możliwości prowadzenia sprawy.

b. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana, pełnomocnika, opiekuna prawnego, kuratora
zgody.

9.  Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w frormie profilowania.
10.  Administrator  danych  nie  będzie  przekazywać  danych  osobowych  do  Państwa  trzeciego  oraz  organizacji
międzynarodowych.

                                                                                                                            ............................................
                           (podpis)
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