
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust.1 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
( Dz. U. Unii Europejskiej, L z 2016 r, Nr 119, poz. 1 ), informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych moich / osoby będącej pod moją opieką prawną / kuratelą*
pani/pana  …......................................................................  jest  Dom  Pomocy  Społecznej
w Przatówku, Przatówek 1,98-240 Szadek.

2.  Kontakt  z  inspektorem  ochrony  danych  osobowych:  tel.  43/675-12-29  w.  11,  e-mail:
kadry@dpsprzatowek.pl

3.  Dane  osobowe  moje/  osoby  będącej  pod  moją  opieką  prawną  /  kuratelą* pani/pana
….....................................................  przetwarzane  będą  w  celu  realizacji  praw  i  obowiązków
wynikających z umieszczenia i pobytu w Domu Pomocy Społecznej w Przatówku oraz korzystania
z  potrzeb  bytowych,  opiekuńczych  i  wspomagających  zgodnie  z  § 5  ust.  2  rozporządzenia
w sprawie domów pomocy społecznej oraz art. 100 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa, tj. m.in. ZUS, KRUS,US, OPS, PCPR, POZ,
ect.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w odrębnych przepisach
prawa. ( instrukcja kancelaryjna )

6.  Pani/Pan posiada prawo dostępu do treści  swoich danych oraz prawo do ich sprostowania,
usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo  wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan,  że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
Rozporządzenie 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  (  Dz.  U.  Unii
Europejskiej, L z 2016 r, Nr 119, poz. 1 ).

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa,
ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji  praw i obowiązków wynikających z ustawy
o pomocy społecznej i rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.
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