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Klauzula informacyjna – Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 
 
 
 
 

Szanowni Paśtwo, 
 
Na podstawie art. 13 ust 1. i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z 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), informujemy, iż: 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Zespół ds. Orzekania  

o Niepełnosprawności w Kielcach, zwany dalej Zespołem, ul. Zamenhoffa 4, 25-555 Kielce.  
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, pisząc na adres Administratora  
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: orzecznictwo@mopr.kielce.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie Państwo skontaktować 
się za pomocą poczty elektronicznej: iod@mopr.kielce.pl lub pisząc na adres Administratora. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu analizy oraz realizacji wniosków z zakresu: 
➢ ubiegania się o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, gdzie podstawą 

przetwarzania Państwa danych osobowych jest Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r.  
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

➢ ubiegania się o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, gdzie podstawą prawną 
przetwarzania Państwa danych osobowych jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy  
i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności  
i stopniu niepełnosprawności, 

➢ ubiegania się wydanie karty parkingowej, gdzie podstawą przetwarzania Państwa danych 
osobowych jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r.  
w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych. 

4. Podanie przez Państwa danych osobowych wynika z przepisów prawa. W przypadku braku 
podania przez Państwa danych osobowych realizacja przez Zespół złożonego wniosku będzie 
niemożliwa. 

5. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie będą 
podlegały profilowaniu . 

6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar 
Gospodarczy). 

7. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą instytucje uprawnione na podstawie przepisów 
prawa oraz/lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy 
Administratorem a tym podmiotem. Niniejsze umowy będą zawierały zapisy określające warunki 
oraz zasady na jakich niniejsze podmioty będą przetwarzać Państwa dane. 

8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia procedowania wniosku,  
a następnie przechowywane przez czas określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów  
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt 
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

9. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych innych niż 
wynikające z przepisów prawa, Państwa dane będą przetwarzane do momentu zakończenia 
procedowania wniosku lub jej wycofania. 
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10. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do: 
➢ dostępu do Państwa danych osobowych, 
➢ sprostowania Państwa danych osobowych, 
➢ usunięcia Państwa danych osobowych, jednak nie wcześniej niż określają to przepisy prawa, 
➢ ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, 
➢ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, 

11. W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Państwa danych osobowych 
przez Administratora przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2). 

 
Informujemy również, iż: 
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej  
i organizacyjnej ochrony Państwa danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym 
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem  
czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Przewodniczący 
Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach 
Małgorzata Domagała 


