
Szanowni Państwo
Miasto Zamość oraz Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym 
„Krok za krokiem” w Zamościu, serdecznie zapraszają przedstawicieli jedno-
stek samorządu terytorialnego z terenu województwa lubelskiego oraz 
przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie z Sekretarzem 
Stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej i Pełnomocni-
kiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Panem Pawłem Wdówikiem.

Głównym tematem spotkania organizowanego w ramach Europejskiego 
Dnia Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnościami będzie omówie-
nie korzyści dla jednostek samorządu terytorialnego, wynikających z wdra-
żania przyjętej przez Radę Ministrów Strategii na Rzecz Osób 
z Niepełnosprawnościami 2021-2030. 

Spotkanie będzie przeprowadzone w formie spotkania on-line, która odbę-
dzie się 4 maja w godzinach od 11:00 do 13:00.
Proszę o potwierdzenie swojego udziału, najpóźniej do dnia 30.04.2021 r.

Osobą do kontaktu w sprawie spotkania jest:
Kamil Kabasiński – kamil.kabasiński@gmail.com +48 608 247 039

W imieniu organizatorów:

Andrzej Wnuk

Prezydent Miasta Zamość

Maria Król 

Przewodnicząca Zarządu
Stowarzyszenia „Krok za krokiem”



1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym ,,Krok 
za krokiem” w Zamościu, tel: 846271438, email: biuro@spdn.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym ,,Krok                            
za krokiem” w Zamościu jest możliwy pod numerem tel. nr. 846271438 lub adresem email: iodokzk@gmail.com 

3. Pani/Pana dane osobowe będą zbierane i przetwarzane na potrzeby uczestnictwa Pani/Pana w organizowanym 
przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w  Zamościu spotkaniu w dniu                  
4 maja 2021 roku.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochro-
nie danych – czyli wyrażonej zgody.

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału                
w spotkaniu.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 
podstawie odrębnych przepisów prawa oraz upoważnieni pracownicy Administratora, dostawcy usług technicz-
nych i organizacyjnych oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych                   
– z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

7. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu.
8. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą przetwarzane w innym celu. 
9. Posiadają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 
prawo do przenoszenia danych (adekwatnie i zgodnie z zapisami Rozporządzenia).

10. Przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 
12. Państwa dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.
13. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowany. 

W związku z chęcią uczestnictwa w Spotkaniu organizowanym przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnospraw-
nym „Krok za krokiem” w dniu 4 maja 2021 roku, wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych podanych 
w formularzu zgłoszeniowym. Potwierdzeniem wyrażenia zgody jest przesłanie formularza zgłoszeniowego do organi-
zatora spotkania.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z 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  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

KARTA ZGŁOSZENIA

imię i nazwisko
uczestnika

nazwa instytucji oraz 
zajmowane stanowisko

telefon
Adres email

(na podany adres email zostanie 
wysłany dostęp do spotkania online)



Informacje o Strategii na Rzecz Osób 
z Niepełnosprawnościami 2021–2030

16 lutego 2021 roku Rada Ministrów przyjęła Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030.
25 lutego 2021 roku w Monitorze Polskim opublikowana została uchwała w sprawie przyjęcia dokumentu 
„Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030” monitorpolski.gov.pl/M2021000021801.pdf

Strategia to kompleksowy dokument, który będzie mapą drogową polityki krajowej na rzecz osób 
z niepełnosprawnościami w celu rzeczywistego ich włączenia w życie społeczne i zawodowe.

Wyznacznikami dla opracowania Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030 były:
1) Bezpośrednie wskazanie na ten dokument w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
2) Dialog rządu polskiego z Komitetem ONZ ds. Praw Osób Niepełnosprawnych w 2018 r., podczas którego 

ówczesny Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych zobowiązał się do jej opracowania
3) Wypełnienie jednego z podstawowych warunków horyzontalnych finansowania polityki spójności UE w 

latach 2021-2027, jakim jest wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych poprzez ustano-
wienie ram całościowej polityki na rzecz osób z niepełnosprawnościami uwarunkowane przyjęciem 
Strategii („Wdrażanie i stosowanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych zgodnie z decyzją 
Rady 2010/48/WE”)

Priorytetowe obszary Strategii
I. Niezależne życie
II. Dostępność
III. Edukacja
IV. Praca
V. Warunki życia i ochrona socjalna
VI. Zdrowie
VII. Budowanie świadomości
VIII. Koordynacja

Dla każdego ze 113 działań w Strategii został wskazany:
• Koordynator działania
• Podmioty współpracujące
• Okres realizacji
• Źródła finansowania
• Określono 93 wskaźniki liczbowe, wraz z wartościami pośrednimi (2025) oraz gestorem danych.


