
INFORMACJA DOTYCZĄCA  DANYCH OSOBOWYCH 

  

Zgodnie z art. 13 i 14 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 
r. – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „Rozporządzeniem”) informujemy, że 

1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 
reprezentowany przez Przewodnicząca Zespołu z siedzibą w Wągrowcu, ul. Kcyńska 48, 62-100 
Wągrowiec 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z IOD możliwy drogą mailową pod adresem: 
iod@huspremium.pl 

3. Dane są przetwarzane w celu realizacji zadań nałożonych na administratora tj: 

 Wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności na podstawie 
Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnianiu Osób 
Niepełnosprawnych  oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy I Polityki Społecznej z dnia 
15 lipca 2003 r w Sprawie Orzekania o Niepełnosprawności I Stopniu Niepełnosprawności  

 Wydania legitymacji dokumentującej niepełnosprawności lub stopień niepełnosprawności na 
podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz 
Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych  oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy I 
Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r w Sprawie Orzekania o Niepełnosprawności I Stopniu 
Niepełnosprawności 

 Wydania karty parkingowej na podstawie Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o Ruchu 
Drogowym 

4. Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, 
które działają na zlecenie Administratora na podstawie podpisanej umowy. 

5. Dane mogą być przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań i obowiązków, o których 
mowa w punkcie 3 oraz obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa; 

6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do tych danych, 
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych – o ile jest to zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie 
danych, z Rozporządzeniem, a także z zasadami archiwizacji oraz zasadami wynikającymi z Kodeksu 
postępowania administracyjnego; 

7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych; 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych może być 
pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia; 

9. Administrator nie przekazuje Państwa danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. 
10. Państwa dane nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany,  w tym profilowaniu. 
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