Klauzula informacyjna administratora danych osobowych

Zgodnie z 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 (RODO), informujemy Pana/Panią, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą w Nowym Targu przy ul. Szaflarskiej 39, 34-400 Nowy Targ, reprezentowany przez Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds., Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Targu. Mogą się Państwo skontaktować z nami telefonując pod nr 18 2666023 lub za pomocą e-maila: zespolnowotarski@poczta.onet.pl
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pani Marzena Solarz, z którym możecie się Państwo skontaktować telefonicznie 18 266 13 31 oraz poprzez e-maila: iod@nowotarski.org.pl 
	Celem przetwarzania Państwa danych jest realizacja obowiązków publicznych i zadań własnych lub zleconych Powiatowemu Zespołowi ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Targu, w zakresie realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w tym na podstawie realizacji umów zawartych z uprawnionymi podmiotami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także kiedy nie wynika wprost z przepisów prawa Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO), w zakresie i celu określonym w treści zgody.


	Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:

	Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021r., poz. 573)
	Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2021r., poz.857)
	Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002r., w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2009 Nr 226, poz. 1829)
	Ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446)
	Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. 2014 poz. 870)
	Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2014r. poz, 870)
	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).


	Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe do realizacji celów wskazanych w punkcie 3. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości prawnych zrealizowania Pana/Pani żądania.


	Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być: uprawnione organy publiczne, podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Targu.


	Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.


	Państwa danie będą przechowywanie nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwymi przepisami prawa, w szczególności: Ustawy z dnia 14.07.1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020r., poz. 164) lub w innych obowiązujących przepisach prawa.


	Posiada Pan/Pani prawo do: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 


	W przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzania, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 


	Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.


	Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.






