
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z arL. 13 ust. 1 i ż Rozporządzenta Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ż0161679 z dnia

27 kwietnia ż016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w rwiązku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE

informujemy, ze:

1. administratorem PanilPana danych osobowych jest Powiatowy Zespoł ds, Orzekania

o Niepełnosprawności z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy Al, Piłsudskiego 2;

2. w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Dąbrowie Górniczej wyznaczono

inspektora ochrony danych, zktórym moze się Pani/Pan kontaktowaó we wszystkich sprawach

związanych zprzetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, w siedzibie Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej prry Al. Piłsudskiego 2, kontakt mailowy:

iodo@mops.com.pl

3. Pani/Pana dane osobowę przetwarzane będą w celu wydania orzeczenia o stopniu

niepelnosprawności / legiĘmacji osoby niepełnosprawnej l karĘ parkingowej na podstawie

ar1. 6 ust. 1 pkt c oraz art.9 ust. 2 pkt b ogólne go rozporządzenia o ochronie danych;

4. PanilPana dane osobowe będą przekazywane następującym odbiorcom danych w rozumieniu art.

4 pkt 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych: podmiotom, z którymi PZO) za:warł umowy

powierzenia przetw arzania danych osobowych;

5. Pani/Pana danę osobowe będą przechowywane przęz okres wynikający zjednolitego rzeczowego

wykazu akt;

6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych orazprawo ich sprostowania;

1 . ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowyclr, gdy uzna

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych doĘczących Pani/Pana, narusza przepisy

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dniaż7 kutietnia2016 r.;

8. podanie przezPana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy

Prawo o ruchu drogowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak

mozl iwoś c i r ozp atr zenia wniosku ;

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomaĘzowany w tym również w formie

profilowania.

Potwierdzam zapoznanie się z informacją:

data i podpis


