KLAUZULA REALIZACJI OBOWIĄZKU INFORMACJI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH
OSOBOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Szanowni Państwo,
wraz ze zmianami prawnymi dotyczącymi wejścia w życie nowego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
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), dalej: „RODO”, chcemy Państwa
poinformować o najważniejszych zmianach.
Nowe przepisy wymagają prowadzenia m.in. klarownej polityki klauzul informacyjnych i powiadomienia w
jakim celu, czasie i zakresie przetwarzany Państwa dane osobowe.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej z siedzibą w
Brańszczyku (07-221), przy ul. Jana Pawła II 65, reprezentowany przez Dyrektora Domu Pomocy
Społecznej. NIP: 7621697320, REGON: 000296064, dalej: „Administrator”.
2. Z Administratorem można skontaktować się za pomocą adresu e-mail: dpsbranszczyk@adres.pl,
nr tel.: (029) 679 42 20, (029) 679 42 21 bądź pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany
w pkt 1.
3. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku jest Daria
Bartnicka, adres e-mail: iod@odosc.pl.
4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu/celach:
a) realizacji ustawowych zadań Domu Pomocy Społecznej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, e
RODO oraz na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b i g RODO (przetwarzanie szczególnej kategorii danych
osobowych), w szczególności w ramach realizacji ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej;
b) realizacji umowy/podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
c) na podstawie wcześniej złożonego oświadczenia w przedmiocie wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu określonym w treści zgody, odpowiednio do
art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na
zlecenie organów publicznych – w zakresie i w celach wynikających z przepisów prawa;
b) dostawcom usług IT działających na zlecenie Administratora - w celu utrzymania ciągłości oraz
poprawności działania systemów;
c) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską – w celu dostarczenia
korespondencji;
d) bankom – w celu prowadzenia rozliczeń.
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Szczegółowe informacje na temat celu i podstawy prawnej dla danego rodzaju przetwarzania są
podane w treści wniosku oraz na stanowiskach przetwarzania danych, w trakcie ich zbierania.

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, w
szczególności zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach, zaś dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu jej
odwołania.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, gwarantujemy spełnienie praw
wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych -RODO, tj.
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania;
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (na zasadach
określonych w RODO, biorąc pod uwagę ograniczenia wynikające z przepisów prawa);
c) przenoszenia swoich danych osobowych;
d) cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za
pośrednictwem adresu e-mail: iod@odosc.pl.
8. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Dom Pomocy Społecznej w
Brańszczyku odbywa się niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dot. ochrony danych
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa).
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie, o którym
mowa w pkt. 4a i jest warunkiem zawarcia umowy w zakresie o którym mowa w pkt 4b.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane
dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
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11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
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