INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W POWIATOWYM ZESPOLE DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KOŁOBRZEGU
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO):
informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zespół do Spraw
o Niepełnosprawności w Kołobrzegu, ul. Artura Grottgera 11, 78-100 Kołobrzeg, tel. 94 354 80 62.

Orzekania

2. Podmiotem przetwarzającym w imieniu administratora jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
ul. Nowogródzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
3. Cel i podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zawiera poniższa tabela:
Cel

Podstawa prawna

- realizacji zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o
Niepełnosprawności w Kołobrzegu, zgodnie z Pani/Pana wnioskiem
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub
medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy
medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia
społecznego,

art. 6 ust. 1 lit. c RODO
art. 9 ust. 2 lit. h RODO
art. 6b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 roku o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych. Dz.U.2018 poz. 511 z
późn. zmianami.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych
będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub inne
podmioty, którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.
5. Dane osobowe pozyskiwane są od wnioskodawcy oraz innych instytucji publicznych na potrzeby prowadzonej
sprawy. Dane osobowe Pani/Pana, po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przechowywane
przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.
6. Posiada Pani/Pan prawo żądać:
dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, które
realizowane będą na zasadach określonych w rozdziale III RODO.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych przez administratora.
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Odmowa udostępnienia danych osobowych w związku
z realizacją zadań przez Administratora spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
9. W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Pani/Pana nie będą zapadać
automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których
mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
10.W kwestiach nieuregulowanych w tej informacji mają zastosowanie przepisy 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.U.UE.L.2016.119.1.

Administrator danych osobowych

