
Informacja
o przetwarzaniu danych osobowych w Powiatowym Zespole  do Spraw Orzekania

o Niepełnosprawności w Jarocinie*

1) Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Przewodniczący  Powiatowego  Zespołu   do  Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności w Jarocinie, zwanym dalej Zespołem. 
Dane teleadresowe: ul. Dworcowa 2, 63-200 Jarocin, tel.: 62 505 45 82, e-mail: pcpr@pcprjarocin.pl

2) Funkcję  Inspektora  Ochrony  Danych  Osobowych  pełni  dr  n.  prawnych  Bartosz  Mendyk.
Z Inspektorem można się kontaktować pod adresem: iod@powiat-jarocinski.pl oraz tel. 507-054-139.

3) Zespół  przetwarza  Pani/Pana dane  osobowe  celem  ustalenia  niepełnosprawności  lub  stopnia
niepełnosprawności, korzystania z ulg i uprawnień, wydania legitymacji dokumentującej niepełnosprawność
lub stopnień niepełnosprawności oraz kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych albo ich opiekunów.

4) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych realizowane będzie na podstawie prawnej określonej przez art. 6
ust. 1 lit. e i art. 9 ust.2 lit. b RODO* i wynikać będzie z przepisów prawa określonych w:

a) ustawie  z  dnia  27  sierpnia  1997  r.  o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób
niepełnosprawnych i aktów wykonawczych:

− rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny
niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia;

− rozporządzenia  Ministra  Gospodarki,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  15  lipca  2003  r.  w  sprawie
orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;

b) ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym i aktów wykonawczych:
− rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek

uprawnionych do uzyskania karty parkingowej;
− rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty

za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych;
− rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu

wydawania i zwrotu kart parkingowych.
Dane osobowe nie  będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany,  w tym profilowane.  Administrator  nie
planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

5) Dostęp  do  Pani/Pana danych  osobowych  znajdujących  się  w Zespole  posiadają  wyłącznie  upoważnieni
pracownicy  i  tylko  w zakresie  niezbędnym do realizacji  obowiązków służbowych.  Odbiorcami mogą  być:
Wojewódzki  Zespół do  Spraw Orzekania  o  Niepełnosprawności  w Poznaniu,  zespoły  do  spraw orzekania
o niepełnosprawności w innych powiatach oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami  w ustawie o rehabilitacji
zawodowej  i  społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych  i  kancelaryjno  –  archiwalnymi
obowiązującymi  w Zespole  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  14  lipca  1983 r.  o narodowym  zasobie  archiwalnym
i archiwach.

7) Posiada Pani/Pan prawo (żądania):
− dostępu do swoich danych,
− do sprostowania (poprawiania) danych,
− do ograniczenia przetwarzania danych,
− wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Zakres  Pani/Pana praw (żądań) jest  ograniczony i wynika  z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa
na administratora. 

8) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, (ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa) gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

9) W  przypadku  kiedy  Pani/Pan podaje  swoje  dane  osobowe  do  przetwarzania  na  podstawie  wynikającej
z obowiązującego  przepisu  prawa  –  podanie  danych  jest  obowiązkowe,  a niepodanie  danych  może
powodować  nierozpatrzenie  wniosku  o  ustalenie  niepełnosprawności  lub  stopnia  niepełnosprawności,
korzystania  z  ulg  i  uprawnień, wydania  legitymacji dokumentującej  niepełnosprawność  lub  stopień
niepełnosprawności, wydania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych albo ich opiekunów.

* Obowiązek informacyjny wobec osób, które dane dotyczą,  wynika z art.  13 Rozporządzenie 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 (RODO)


