STAROSTWO POWIATOWE
W OLKUSZU

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Olkuszu

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.
Wobec pozyskania bezpośrednio od Pana/Pani danych osobowych na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO
informujemy iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Olkuszu,
ul. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz jest:
a) Starosta Olkuski,
b) Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności w Olkuszu, reprezentowany
przez Przewodniczącego Zespołu, adres: ul. Piłsudskiego 21, 32-300 Olkusz
-

działający razem jako Współadministratorzy na podstawie zawartego porozumienia
pomiędzy ww. Administratorami, określającego podział obowiązków Administratorów
oraz precyzującego szczegółowy zakres przetwarzania danych osobowych, dostępnego
na Pana/Pani żądanie w siedzibie Administratorów.

2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO, wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Pana
Pawła Chochół z którym można skontaktować się poprzez e-mail: pchochol@pc-consulting.pl,
tel. 606487587 lub pisemnie na adres Starostwa Powiatowego z dopiskiem Inspektor Ochrony
Danych Osobowych w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów obowiązującego prawa
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (w zakresie danych zwykłych) oraz 9 ust. 2 lit. b i h RODO,
(w zakresie danych szczególnych), w tym zwłaszcza:
czynności zmierzających do procedowania podań, skarg, wniosków, prowadzenia postępowań
administracyjnych, wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, niepełnosprawności,
o ustalaniu prawa do ulg i uprawnień, wydawania kart parkingowych, wykonywania czynności
materialno -technicznych, legitymacji osoby niepełnosprawnej, oraz ich duplikatów,
c)

w odniesieniu do danych szczególnych, w celu ustalenia, dochodzenia, roszczeń w oparciu
o art. 9 ust. 2 lit. f RODO.

d) w odniesieniu do danych zwykłych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu
Administratora tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj.:
-

polegającego na umożliwieniu kontaktu z Administratorem, w tym telefonicznego,
lub za pośrednictwem e-maila lub realizacji tego kontaktu z osobami zainteresowanymi,
polegające na ochronie osób i mienia Administratora, w tym monitoringu terenu
Administratora,
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-

polegającego na przeprowadzaniu kontroli, audytów,
polegającego na realizacji umów z kontrahentami Administratorów,
polegającego na przetwarzaniu danych osobowych przedstawicieli, pełnomocników osób,
których dot. czynności, działania, obowiązki Administratora,
- polegającego na ustaleniu, dochodzeniu, obronie roszczeń.
4.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
-

pracownicy, współpracownicy, podmioty przetwarzające,
organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające
na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
- inne
podmioty,
które
na
podstawie
stosownych
umów
podpisanych
z Administratorem, w tym: dostawy usług pocztowych, kurierskich, kancelarie prawne,
firmy audytorskie.
5. Pani/Pana dane osobowe: wskazane w pkt. 3 lit. a) i b) będą przechowywane
przez okres niezbędny do realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów
prawa, w tym z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wynikających
z wewnętrznych aktów Administratora, tj. przez okres: 10 lat, przy czym nie dłużej niż 50 lat,
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia tj. prawo dostępu do danych osobowych, prawo uzyskania kopii danych, prawo
sprostowania danych osobowych, prawo usunięcia danych osobowych, prawo żądania
ograniczenia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych. Przy czym
w zakresie jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie obowiązków
Administratora wynikających z przepisów obowiązującego niektóre z ww. uprawnień mogą
podlegać ograniczeniu.
W zakresie jakim podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora
to ma Pan/Pani prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych
osobowych, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia
ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów,
praw i wolności.
8. Przysługuje Panu/Pani prawo skargi do Organu Nadzorczego właściwego w sprawach ochrony
danych osobowych.
9. Podanie danych osobowych w zakresie pkt. 3 a), b), c) jest obowiązkowe i jest wymogiem
ustawowym, a nie podanie danych o osobowych uniemożliwi procedowanie Pana/Pani
wniosku, podania, skargi. Podanie danych osobowych o których mowa w pkt. 3d
jest dobrowolne, ale jest wymogiem ustawowym lub wymogiem określonym przez
Administratora w związku z realizacją obowiązków ustawowych, a ich nie podanie uniemożliwi:
procedowanie Pana/Pani wniosku, wykonywanie praw mocodawcy przez przedstawiciela,
pełnomocnika, wstęp na teren Administratora, podjęcie kontaktu z Administratorem.
10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą
przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym opartego na profilowaniu.
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