
 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest  Powiatowy Zespołu do Spraw Orzekania 

o Niepełnosprawności w Golubiu-Dobrzyniu z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu, ul. J. G. Koppa 1,  

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacją Pani/Pana praw mogą się Państwo 

kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, adres: Golub-Dobrzyń, ul. PTTK 28, e-mail: 

iod@golub-dobrzyn.com.pl 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji uprawnień i obowiązków wynikających                             

z przepisów prawa w związku z art. 6 ust. 1 lit c Rodo w celu wydania: 

 

a) orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg                                         

i uprawnień, na podstawie ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

b) legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności, na podstawie ustawy 

z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, 

c) karty parkingowej na postawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, 

 

oraz na podstawie aktów wykonawczych do wskazanych ustaw. 

4. Będziemy również przetwarzać Państwa dane szczególnej kategorii (dotyczące zdrowia) na podstawie art. 9 

ust. 2 lit.  b RODO.  

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w wersji papierowej oraz w systemie elektronicznym, w tym w 

Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (dalej zwany EKSMON) 

utworzonym na podstawie art. 6 d ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 511 z poźn.zm.), zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków, 

sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu 

Monitoringu Orzekania o Niepełnoprawności. Nadzór nad funkcjonowaniem systemu sprawuje Pełnomocnik 

Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych; 

6. Informuje Państwa, że podanie danych jest wymagane przepisem prawa i jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich 

podania. W przypadku niepodania danych Zespół odmówi prowadzenia postępowania w związku ze złożonym 

wnioskiem. 

7. Podanie danych dotyczących numeru telefonu jest dobrowolne i następuje za Pani/Pana zgodą w celu 

ułatwienia kontaktowania się z Państwem, w związku z prowadzonym przez Zespół postępowaniem.  

8. Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na 

podstawie przepisów prawa. 

9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego 

10. Odbiorcami Państwa danych będą Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Biuro Pełnomocnika 

Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych – w zakresie funkcjonowania systemu EKSMOoN 

(Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności), jak również firmy, 

którym powierzyliśmy przetwarzania danych w drodze umowy. 

11. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w celach 

archiwalnych przez okres: 

- wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – 10 lat, 

- wydania legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności - 5 lat, 

- wydania karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej lub placówki – 5 lat, 

12. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, w odniesieniu do tych danych, na 

których przetwarzanie Państwo wyrazili zgodę 

13. Macie Państwo prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

14. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 


