
Klauzula informacyjna 
  
W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących 

Pani/Panu prawach z tym związanych. 

  

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw 

Orzekania o Niepełnosprawności, którego siedzibą jest Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania                          

o Niepełnosprawności w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 1, 05-200 Wołomin 

 

• Podanie danych jest niezbędne w celu ubiegania się o wydanie karty parkingowej.  

 

• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 

 

• Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, a także 

podmioty, którym na podstawie zawartej umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych; 

 

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat od końca roku, w którym zakończono 

postępowanie prowadzone przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Kserokopia 

złożonej dokumentacji, która nie jest poświadczona za zgodność z oryginałem nie podlega ww. okresowi 

przechowywania i może być w każdym czasie zniszczona. 

 

• Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 

 

• Posiada Pan/Pani prawo  dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania oraz uzyskania kopii danych;  

 

• Pani/Pana dane  osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania; 

 

• Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wołominie wyznaczył Inspektora Ochrony 

danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: sekretariat@pcprwolomin.pl  
 

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,                                    

00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

  

  

 

Oświadczenie osoby o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej 

  

Ja niżej podpisany/(-a) ………………………………………………………… oświadczam, że zapoznałem/(-am) 

się z treścią powyższej klauzuli informacyjnej. 

  

  

  
                                                   ………………………………………. 

                                                      podpis osoby składającej oświadczenie 

 

mailto:sekretariat@pcprwolomin.pl

