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KLAUZULA INFORMACYJNA 

dla klientów Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie 

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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 

zwanego dalej Rozporządzeniem informujemy uprzejmie informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Małopolski, z siedzibą przy 

ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków oraz Wojewódzki Zespół, z siedzibą przy ul. Olszańskiej 5, 31-513 

Kraków, adres do korespondencji ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków; przedstawiciel administratora 

wojewódzkiego zespołu: Renata Grochal – przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania 

o Niepełnosprawności w Krakowie; 

2) z Inspektorem ochrony danych w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie można 

się skontaktować za pośrednictwem platformy ePUAP (adres skrytki): /ag9300lhke/skrytka, 

poczty elektronicznej na adres iod@malopolska.uw.gov.pl lub listownie na podany powyżej 

adres administratora danych, umieszczając dopisek „Do Inspektora ochrony danych”; 

3) Pani/Pana 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 pkt c, art. 9 ust. 2 pkt 

g, art. 10 Rozporządzenia oraz art. 6 ust 1, art. 6 c i d ustawy o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;  

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów 

prawa, a także podmioty, którym na podstawie  zawartej umowy powierzono przetwarzanie 

danych osobowych; 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej; 

6) Ma Pan/Pani prawo do: 

a) dostępu do treści swoich danych, 

b) sprostowania treści swoich danych; 

7) Okres przechowywania Pani/Pana danych 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. Pani/Pana dane osobowe mogą być 

jednak przechowywane dłużej ze względu na to, że materiały będące we władaniu administracji 

publicznej mogą być usunięte tylko na podstawie zgody archiwum państwowego; 

8) W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w Małopolskim 

Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie narusza przepisy o ochronie tych danych ma Pani/Pan 

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów 

ustawy regulującej Pani/Pana sprawę.  

10) Decyzje w Pani/Pana sprawie nie będą zapadały w sposób zautomatyzowany, a dane nie będą 

podlegać profilowaniu. 

Wojewoda Małopolski 

Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności reprezentowany przez Przewodniczącego 

Zespołu  
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