lnformacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie

z

art. 13 ust, 1

27 ktvietnia 2016

i 2 Rozporządzęnia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

t. w sprawie ochrony osób ftzycznych w związku

z

20161679

z

dnia

prze§,tatzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE
informujemy, ze:

1,

administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka (do 16 roku życia) jest Powiatowy Zespół
ds. Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibąw Dąbrowie Górniczej

2.

prry Al. Piłsudskiego 2;

w Powiatowym Zespole ds, Orzekania o Niepełnosprawnościw Dąbrowie Górniczej wznaczono
inspektora ochrony danych, zktórym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach

zvłiązanych zprzetwaruaniem

,ń";;

3. dane

; ;-;;";;;

";;,; ;

osobowę Pani/Pana

danych osobowych Pani/Pana

"*ffi;, :#;'

;

;;;;";,-;" ;i*;-,T';i";ff
dziecka, przetwarzane będą w cęlu wydania

o niepełnosprawności / legitymacji osoby niepełnosprawnej
art. 6 ust, 1 pkt c

4.

orazart.9 ust.

lkarĘ parkingowej

orzeczenia

na podstawie

2 pkt b ogólnegorozpotządzenia o ochronie danych;

danę osobowe Pani/Pana dziecka będą ptzekarywane następującym odbiorcom danych
w rozumieniu art, 4 pkt 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych: podmiotom, z którymi
PZON zawarł umowy powierzenia prze&varzania danych

5.

dziecka:

osobowych;

l

Dane osobowę Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres wynikający z jednolitego
rueczowego wykazu akt;

6,

posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka oraz prawo ich sprostowania;

7.

ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

PanilPan, że przetwarzanie danych osobowych doĘczących Pani/Pana dziecka narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dniaż7 kvłietnia2Ot6 r.;
8.

podanie ptzezPana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oruz ustawy

Prawo

o

ruchu drogowym,

a

konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak

możl iwoś c i t ozpatrzenia wn ios ku;

9.

Dane Pani/Pana dziecka nie będą przetwaruane w sposób zautomaĘzowany w tym równiez
w formie profilowania.

Potwierdzam zapoznanie się z informacją:

data i podpis

