
Klauzula informacyjna 

dla stron postępowania prowadzonego przez Wojewódzki Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

w Województwie Świętokrzyskim 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 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 (dalej RODO) oraz porozumienia o 

współadministrowaniu danymi osobowymi z dnia 24 listopada 2020 r. Współadministratorzy informują jakie będą 

przysługiwały Ci prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych: 

1. Administratorem Twoich danych jest  

▪ Wojewoda Świętokrzyski, którego siedzibą jest Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w  Kielcach, al. IX 

Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce e-mail wojewoda@kielce.uw.gov.pl tel. 041 342 12 66 – 

Współadministrator I 

▪ Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Świętokrzyskim, którego 

siedzibą jest Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce e-

mail: wps00@kielce.uw.gov.pl tel. 41 342 14 15 – Współadministrator 2 

2. Powołany został wspólny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować 

w formie pisemnej na adres: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25 -516 

Kielce, z dopiskiem ,,Inspektor Ochrony Danych” lub za pośrednictwem platformy ePUAP (adres skrytki): 

/SUWKielce/SkrytkaESP lub poczty elektronicznej na adres iod@kielce.uw.gov.pl  

3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o  rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w zakresie orzekania 

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. b 

RODO Rozporządzenia oraz  

a) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, 

b) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; 

c) art. 6 ust. 1, art. 6b1, 6c i 6d ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 

4. Odbiorcą Twoich danych osobowych, w zależności od przesłanki prawnej przetwarzania, są: 

a) strony postępowania, ich pełnomocnicy, przedstawiciele stron (jeśli w danej sprawie występują), uprawnieni na 

podstawie przepisów prawa do dostępu do akt sprawy zawierających dane osobowe, którym rozstrzygnięcie 

sprawy Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zobowiązany jest doręczyć; 

b) podmioty przetwarzające dane osobowe, w przypadku gdy Wojewoda Świętokrzyski lub Wojewódzki Zespół 

do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, powierzył takiemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych 

na podstawie umowy, w tym przypadku jest to Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w celu 

umożliwienia eksploatacji systemu informatycznego EKSMOoN, 

c) wszystkie osoby, które w związku z przetwarzaniem danych będą mogły się z nimi zapoznać, jeśli Wojewoda 

Świętokrzyski lub Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, ma obowiązek 

upubliczniania danych; 

5. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 

6. Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania. Administrator 

musi mieć pewność, że nie udostępnia ich osobom nieuprawnionym, dlatego w przypadku powzięcia 

wątpliwości, co do tożsamości osoby, która wnioskuje o dostęp do danych lub żąda ich sprostowania, 

zastosowana zostanie procedura autoryzacji, co może wiązać się ze skierowaniem do prośby o dodatkowe 

informacje weryfikujące; 

7. Administrator Twoje dane osobowe pozyskuje bezpośrednio od Ciebie oraz z innych źródeł tj.: 

miejskie/powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, System informatyczny EKSMOoN.  

8. W przypadkach określonych przepisami prawa masz prawo również do ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych, przeniesienia danych do innego administratora, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych;  

9. Okres przechowywania przez Wojewodę Świętokrzyskiego lub Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania 

o Niepełnosprawności, Twoich danych osobowych uzależniony jest od rodzaju sprawy, jaka została 

wniesiona do tutejszego Urzędu i nadanej jej kategorii archiwalnej, zgodnej z jednolitym rzeczowym 

wykazem akt określonym przepisem prawa, co w tym wypadku oznacza wieczyste przechowywanie danych; 

10. Podanie Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Wojewódzkiemu Zespołowi do Spraw Orzekania 

o Niepełnosprawności, danych osobowych umożliwiających Twoją identyfikację jest obowiązkiem 

wynikającym z przepisu prawa; jeśli  będzie brak tych danych, sprawa nie będzie mogła zostać rozpatrzona;  

11. Dotyczące Ciebie decyzje nie będą oparte na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym ich 

profilowaniu; 

12. W przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie tych danych 

masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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