
1 

 

Informacja  udzielona na podstawie art. 13 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) 

zwane dalej RODO (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Seria L Nr 119 z 04.05.2016 r.)  

w związku z postępowaniem w sprawie wydania karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej lub placówki 

zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych. 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania 

o Niepełnosprawności w Grudziądzu przy Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego 

w Grudziądzu z siedzibą w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1, który reprezentuje Przewodniczący 

Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu, zwany dalej 

Przewodniczącym Zespołu; 

Kontaktować się z administratorem można w następujący sposób: 

a) Listownie: ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz, 

b) Telefonicznie: +48 56 45 10 437, 

c) E-mai: pzon@um.grudziadz.pl; 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się 

we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych, e-mail: p.mazur@um.grudziadz.pl oraz pisemnie na adres 

wskazany na stronie http://bip.grudziadz.pl/strony/16801.dhtml;  

3) Pani/Pana dane osobowe Przewodniczący Zespołu pozyskał w procesie przetwarzania danych 

w sprawie wniosku o wydanie karty parkingowej i będą przetwarzane w celu realizacji uprawnień 

i obowiązków wynikających z przepisów prawa: 

 art. 8 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 988 z późn. zm.), 

 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 25 czerwca 2014 r. (Dz.U. z 2022 

r., poz. 1611) w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych, 

 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie 

rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (Dz.U. z 2014 r., poz. 818),  

 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie 

wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart 

parkingowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 843); 
w związku z art. 6 ust. 1 lit c  i art. 9 ust. 2 lit. a i b RODO; 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w wersji papierowej oraz w systemie elektronicznym, 

w tym w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (dalej 

zwany EKSMON) utworzonym na podstawie art. 6 d ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023 r., poz. 2000 z późn. zm.), zgodnie 

z rozporządzeniem w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach 

Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnoprawności (Dz.U Nr 228, poz. 

1681). Nadzór nad funkcjonowaniem systemu sprawuje Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych; 

5) Informuje Panią/Pana, że podanie danych jest wymagane przepisem prawa i jest Pani/Pan 

zobowiązana/y do ich podania. W przypadku niepodania danych Zespół odmówi prowadzenia 

postępowania w związku ze złożonym wnioskiem; 

6) Podanie danych dotyczących numeru telefonu jest dobrowolne i następuje za Pani/Pana zgodą w celu 

ułatwienia kontaktowania się z Panią/Panem w związku z prowadzonym przez Zespół postępowaniem; 

7) Podane dane osobowe mogą być udostępnianie wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania 

na podstawie przepisów prawa. 
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8)  W związku z obsługą systemu EKSMOON Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez podmiot 

wybrany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w celu wykonywania usług 

serwisowych dla tego systemu; 

9) Z mocy przepisów prawa informacje o wydanych kartach parkingowych zgromadzone w systemie 

EKSMON zostaną w przyszłości przekazane, w terminie określonym przez Ministra właściwego do 

spraw informatyzacji, do Centralnej Ewidencji Posiadaczy Kart Parkingowych  - CEPKP w celu 

utworzenia centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych; 

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego; 

11) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych przez 50 lat; 

12) Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii 

sprostowania (poprawiania) swoich danych, które są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia z 

uwzględnieniem celów przetwarzania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych oraz do wniesienia 

sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; 

13) Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Cofnięcie jest możliwe tylko w odniesieniu do tych danych, na których przetwarzanie Pani/Pan 

wyraził(a) zgodę. Cofnięcie nie dotyczy danych przetwarzanych na podstawie przepisów prawa;  

14) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu do Spraw 

Ochrony Danych Osobowych; 

a) Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), 

b) Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

c) Telefon: 22 531 03 00; 

15) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

 

 

 

 

 

 


