INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
KLIENTÓW POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
W STAROSTWIE POWIATOWYM W BIELSKU-BIAŁEJ
Szanowni Państwo, w związku z realizacją obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia
o Ochronie Danych Osobowych – RODO* pragniemy Państwa poinformować o przetwarzaniu Państwa danych osobowych.

1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
– Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej, z siedzibą
w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40. Kontakt możliwy jest pisemnie na adres siedziby lub e-mailem:
pzon@powiat.bielsko.pl. Tel. (33) 813 69 40.

2. Inspektor ochrony danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania danych
osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iodpzon@powiat.bielsko.pl oraz poczty tradycyjnej
kierując korespondencję na adres Administratora danych z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania
Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych w związku z obsługą spraw związanych
z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, legitymacji i kart parkingowych na podstawie
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz
rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym a także
na podstawie zawieranych umów, w ograniczonym zakresie również na podstawie Państwa zgody - według art. 6, 9 i 10
RODO.

4. Odbiorcy danych
Odbiorcami, do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe, będą strony i uczestnicy postępowań lub organy
właściwe do załatwienia sprawy na mocy przepisów prawa, którym Państwa sprawę przekazano. Odrębną kategorię
odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń** oraz podmioty
zewnętrzne świadczące usługi na rzecz Urzędu w zakresie niezbędnym do ich realizacji, z którymi Administrator zawarł
umowę na świadczenie usług (np. serwis systemów informatycznych).

5. Okres przechowywania danych
Zebrane dane będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia podstawy prawnej przetwarzania z wyłączeniem celów
statystycznych, archiwalnych i zabezpieczenia przyszłych roszczeń administratora danych. Dane będą przetwarzane
w szczególności przez czas określony Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody dane będą przetwarzane przez okres jej
obowiązywania, tj. do czasu odwołania zgody.

6. Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych
Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów prawnych jest obowiązkowe, ich niepodanie skutkuje
brakiem możliwości zrealizowania usługi. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne a brak ich podania może
skutkować m.in. ograniczeniem form komunikacji.

7. Prawa osób, których dane dotyczą
Przysługuje Państwu, w przypadkach określonych przepisami, prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania,
usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody mają Państwo prawo do odwołania zgody na przetwarzanie
danych podanych dobrowolnie w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Posiadacie Państwo również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.

INFORMUJEMY RÓWNIEŻ O PROWADZONYM SYSTEMIE MONITORINGU WIZYJNEGO
Zapis obrazu z poszczególnych kamer prowadzony jest w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli
oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej na terenie budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej –
ul. Piastowska 40 oraz wokół budynku i na parkingu zewnętrznym przy ul. Asnyka oraz przy ul. Mieszka I na podstawie art. 4b
ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 222 ustawy – Kodeks Pracy.
* 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).
** Sytuacja dotyczy głównie podmiotów świadczących usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym m. in. ePUAP w związku z §8
ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania
formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych.

