
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w celu wydania: 

legitymacji dokumentującej niepełnosprawność/legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności/duplikatu 

legitymacji dokumentującej niepełnosprawność/ duplikatu legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności  

 

Zgodnie z Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 

95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) informujemy: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stalowej 

Woli, adres siedziby: ul. 1-go Sierpnia 12, 37-450 Stalowa Wola, telefon: 15 643 37 03. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: 

iod@pcprstalowawola.pl lub pisemnie kierując korespondencję na adres Administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o wydanie: legitymacji dokumentującej 

niepełnosprawność/legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności/duplikatu legitymacji dokumentującej 

niepełnosprawność/duplikatu legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności; na podstawie art. 6ca ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 573) 

oraz § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o 

niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 857)  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych w 

uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa a w szczególności: 

• Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00‐513 Warszawa, będące podmiotem zapewniającym 

warunki organizacyjno-techniczne funkcjonowania Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o 

Niepełnosprawności (EKSMOoN) w którym przetwarza się dane w celu usprawnienia i podniesienia jakości orzekania o 

niepełnosprawności oraz realizacji zadań przez zespoły orzekające o niepełnosprawności, 

• Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. ul. Sanguszki 1 00-222 Warszawa - podmiot, wybrany przez Ministra 

właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, odpowiedzialny za produkcję blankietów legitymacji dokumentujących 

niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności oraz ich personalizację i dystrybucję, 

• Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o. ul. Kasprzaka 3 85-321 Bydgoszcz - podmiot, wybrany przez Ministra właściwego do 

spraw zabezpieczenia społecznego, odpowiedzialny za system teleinformatyczny, za pomocą którego są wykonywane 

czynności związane z wystawianiem legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności. 

Gdy wynika to z przepisów prawa lub jest to konieczne do realizacji obowiązków dane osobowe mogą być udostępniane 

innym podmiotom prywatnym, publicznym (np. innym urzędom, sądom, prokuraturze) lub innym osobom fizycznym (np. 

pełnomocnik, opiekun prawny). Gdy wynika to z przepisów prawa dane mogą być pozyskiwane z innych źródeł (np. od 

innych urzędów). 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeniem z dnia 18 stycznia 2011 r. prezesa rady ministrów w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów państwowych oraz 

zgodnie z zatwierdzoną Instrukcją kancelaryjną tj. 5 lat . 

6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych (RODO); 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a 

konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie Administratorowi danych osobowych realizacji celów 

wymienionych w pkt 3. 

8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane. 


