
KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 13 Ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

obowiązująca od dnia 25.05.2018r.

1.Administrator Danych Osobowych:

Administratorem Danych  Osobowych,  czyli  podmiotem decydującym o tym,  jak będą
wykorzystywane  Państwa  dane  osobowe  jest  Dom  Pomocy  Społecznej  w  Izdebnie
Kościelnym ul. Ks. M. Oziębłowskiego 20 z filią w Grodzisku Mazowieckim przy ul. 3
Maja  63  w  imieniu,  którego  działa  Dyrektor.  Kontakt  z  Dyrektorem  Domu  Pomocy
Społecznej:

 drogą  papierową na  adres:  DPS ul.  Ks.  M.  Oziębłowskiego  20,  05  -825
Grodzisk Mazowiecki, 

 mailowo: dpsciszewska@o2.pl 

 telefonicznie  22     734 37 42

1.Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

W celu zagwarantowania bezpieczeństwa Państwa danych został wyznaczony  Inspektor
Ochrony  Danych  (IOD)  -   Pani  Marta  Perzanowska.  Kontakt  z  Inspektorem Danych
Osobowych: 

 drogą  papierową na  adres:  DPS ul.  Ks.  M.  Oziębłowskiego  20,  05  -825
Grodzisk Mazowiecki, 

 mailowo: dpsmperzanowska@o2.pl   

 telefonicznie  22     734 37 42

1.Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji:

-  wypełnienia  obowiązków  prawnych  ciążących  na  Domu  Pomocy  Społecznej  na
podstawie

a) ustawy z 12 marca 2004r o pomocy społecznej,

b)  ustawy  z  26  października  1982r  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu
alkoholizmowi,

c) ustawy z 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

d) ustawy z 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym,

e) ustawy z 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych,

f) ustawy z 29 września 1994r o rachunkowości,
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g) ustawy z 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych,

h)  uchwał  Rady  i  Zarządu  Powiatu  Grodziskiego  oraz  zarządzeń  Starosty  Powiatu
Grodziskiego

i) statutu Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym

- realizacji umów zawartych z kontrahentami Domu,

W  pozostałych  przypadkach  Państwa  dane  osobowe  przetwarzane  są  na  podstawie
wcześniej udzielonej zgody.

2.Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przepisami
prawa.

3.Odbiorcy Państwa danych

Odbiorcami Państwa danych będą:

a)Podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu,  uczestniczące w wykonywaniu
czynności  na  naszą  rzecz  na  podstawie  stosownych  umów  podpisanych
z Administratorem Danych Osobowych (ADO).

b)Inne  podmioty  uprawnione  na  podstawie  przepisów  prawa  tj.:  organy  władzy
publicznej  oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa
powszechnie obowiązującego. W przypadku kontaktu w formie tradycyjnej odbiorcą
będzie  Poczta  Polska.  W  przypadku  komunikacji  drogą  elektroniczną  odbiorcą
Państwa danych osobowych będzie operator poczty elektronicznej.

1.Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Gwarantujemy  spełnienie  wszystkich  Państwa  praw  wynikających  z  ogólnego
rozporządzenia  o  ochronie  danych  tj.:  prawo  dostępu,  sprostowania  oraz  usunięcia
danych,  ograniczenia  ich  przetwarzania,  prawo  do  ich  przenoszenia,  niepodlegania
zautomatyzowanemu  podejmowaniu  decyzji,  w  tym  profilowaniu,  a  także  prawo
wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

2.Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych

Obowiązek  podania  danych  osobowych  następuje  w  sytuacji  gdy  przesłanką
przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
W przypadku niepodania danych nie będziemy mogli spełnić obowiązku ustawowego, w
przypadku podania niepełnych danych zostaną Państwo wezwani o ich uzupełnienia.



3.Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
Ogólnego Rozporządzenia.


