
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA WNIOSKODAWCY 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zespół do 
Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, adres: ul. Mickiewicza 3, 16-400 
Suwałki. Pytania w sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych można 
kierować na ww. adres lub adres e-mail: zespol@mopr.suwalki.pl Kontakt 
telefoniczny jest możliwy pod numerem telefonu +48 875632183 lub +48 
875632180. 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
1) rozpatrywania orzeczeń o niepełnosprawności lub w stopniu 

niepełnosprawności na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o 
niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności; 

2)   wydawania karty parkingowej osoby niepełnosprawnej; 
3)   wydawania legitymacji osoby niepełnosprawne. 

3. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych – może Pani/Pan się z 
nim kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z 
Inspektorem można kontaktować się przez e-mail: sekretariat@kancelariarp.pl 
lub pod numerem telefonu +48 536282648 

4. Pani/ Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom 
uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

5. Odbiorcą/ami Pani/Pana danych osobowych jest/będą Pani/Pana 
pełnomocnicy, ośrodki pomocy społecznej na podstawie art. 6b ust. 1 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

6. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat. 
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo wniesienia sprzeciwu; 

9. Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzania Pani/Pana 

danych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na 

zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem 

zgody; 

10. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO;       

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 
Jeżeli jest Pani/Pan zobowiązana/y do podania swoich danych, to konsekwencją 
ich niepodania będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania. 

12. Pani/Pana dane osobowe będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu 
jednakże decyzje w Pani/Pana sprawie nie będą zapadły w sposób 
zautomatyzowany, a Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.  


