
Ochrona danych 

 
1. Na podstawie art. 6d pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U.  z 2018 r. poz. 511)  Wojewódzki Zespół 

do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy jest 

administratorem danych osobowych gromadzonych w celu 

wydania orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu 

niepełnosprawności. Osoby zatrudnione w zespole odpowiadają za 

bezpieczne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa ich 

wykorzystanie. 

 

2. W sprawie ochrony danych osobowych i realizacji przysługujących 

z tego tytułu  praw osoba zainteresowana może kontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych, którym jest pracownik 

Wojewódzkiego Zespołu pod nr  tel. 52 34 97 538, adres mailowy: 

wzon@bydgoszcz.uw.gov.pl  

 

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27.04.2016 r. zwanym RODO w następujących celach: 

a) wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia 

niepełnosprawności - § 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2015, 

poz. 1110 ze zm.); 

b) wykonywania badań specjalistycznych na wniosek lekarza lub 

psychologa  członka wojewódzkiego lub powiatowego zespołu 

do spraw orzekania o niepełnosprawności - art. 6b¹  Ustawy z 
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dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 

c) generowania innych niezbędnych dokumentów wymaganych w 

postępowaniu o wydanie orzeczenia zgodnie z przepisami 

prawa. 

 

4. Jeżeli dane osobowe stanowią kryterium przyznania świadczenia 

albo ustawowe kryterium wydania innego dokumentu mogą być 

udostępniane tylko podmiotom określonym w  art. 6d pkt 4a 

Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, oraz sądom 

powszechnym i administracyjnym w ramach prowadzonych 

postępowań określonych w przepisach prawa.  

 

5. W przypadku danych gromadzonych w procesie wykonywania 

badań specjalistycznych udostępnia się ich treść Pełnomocnikowi 

Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz powiatowym 

zespołom na podstawie art. 6b¹ ust. 8 Ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych, o ile są one niezbędne do realizacji 

zadań określonych w przepisach prawa. 

 

6. Dane gromadzone w postępowaniu o wydanie orzeczenia o 

niepełnosprawności, stopnia niepełnosprawności oraz dane 

osobowe gromadzone na potrzeby wykonania badania 

specjalistycznego będą przechowywane przez okres 50 lat - art. 6b¹ 

pkt. 10 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

(Dz. U z 2018 r. poz. 511).  



7. Podanie przez osobę zainteresowaną danych osobowych jest 

wymogiem ustawowym, którego niewykonanie skutkuje  

przerwaniem postępowania o wydanie orzeczenia o 

niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. 

 

8. Osoby zainteresowane mają prawo dostępu do swoich danych, a 

także do ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania lub cofnięcia zgody na przetwarzanie.  

 

9. Osobom zainteresowanym przysługuje prawo wystąpienia do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania 

o Niepełnosprawności w Bydgoszczy.  

 

10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany 

w tym również w formie profilowania. 


