
KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 
Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zespół do Spraw 
Orzekania o Niepełnosprawności w Złotowie przy al. Piasta 32, 77-400 Złotów. 

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się kontaktować          
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Panią Adrianną Sobotka                               
w następujący sposób: 

• pocztą elektroniczną na adres e-mail: iodo@zlotow-powiat.pl 

• pisemnie: na adres siedziby Administratora danych. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydawania orzeczeń 

o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, na podstawie ustawy              
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane 
osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców 
danych osobowych, którymi mogą być: 

• podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na 
podstawie odpowiednich przepisów prawa; 

• podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu 
Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania 
danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji 

wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku 
archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje 
Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do 
usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, 
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
(Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na 
podstawie których odbywa się przetwarzanie danych, a także m. in. z zasadami 
wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego czy archiwizacji; 
usunięcie danych jest niemożliwe z uwagi na konieczność wywiązywania się                  
z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania danych). 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest: 

• warunkiem prowadzenia sprawy w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności w Złotowie i wynika z przepisów prawa; 

• dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Powiatowym Zespole 
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Złotowie. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane. 
 


