
KLAUZULA INFORMACYJNA O  PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZATÓWKU

DLA UMÓW ZLECENIA, UMÓW O DZIEŁO 
ORAZ DLA KONTRAHENTÓW FIGURUJĄCYCH W BAZIE CEIDG ORAZ W KRS

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 (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) Dom Pomocy Społecznej
w  Przatówku  przekazuje  następujące  informacje  związane  z  przetwarzaniem  danych
osobowych: 

DANE ADMINISTRATORA 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej Przatówek 1,
98-240 Szadek.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH   

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

CEL  I   PODSTAWA PRAWNA   PRZETWARZANIA DANYCH   

Pani/Pana dane osobowe uzyskiwane przez Dom Pomocy Społecznej w Przatówku podczas
realizacji  umowy cywilno-prawnej wykorzystywane są w szczególności w celach: zawarcia
i  wykonania umowy (przez czas jej  trwania i  rozliczeń po jej  zakończeniu),  wykonywania
obowiązków  księgowych  oraz  obowiązków  wynikających  z  ubezpieczeń  społecznych
i obowiązków podatkowych - w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO.

Dane  dotyczące  Pani/Pana  przetwarzane  są  na  podstawie  przepisów  prawa,
a  także  w  oparciu  o  zgodę  –  w  zakresie  gromadzenia  danych  przekazywanych  przez
Panią/Pana dobrowolnie, a wykraczających poza obszar uregulowany przepisami prawa.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH   

Dane osobowe pozyskane przez Administratora mogą być udostępniane:
1. pracownikom   i  osobom  współpracującym  z  Domem  Pomocy  Społecznej  na

podstawie upoważnień do przetwarzania danych w zakresie niezbędnym do realizacji
obowiązków służbowych.

2. innym  podmiotom  uprawnionym  do  uzyskania  danych  osobowych  na  podstawie
przepisów prawa. (np.:ZUS, Urząd Skarbowy, organy kontrolne i nadzorcze).

OKRES, PRZEZ KTÓRY ADMINISTRATOR PRZETWARZA DANE   

Z danych osobowych potrzebnych do realizacji wymienionych powyżej celów Dom Pomocy
Społecznej w Przatówku korzysta m.in. przez czas niezbędny do ich realizacji,  a po jego
zakończeniu przez czas i w zakresie  w którym przepisy powszechnie obowiązującego prawa
nakazują  Administratorowi  przechowywać  dane np.  w celach  archiwalnych,  ze względów
podatkowych oraz w celu niezbędnym do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń,
przez  okres  po  którym  przedawniają  się  roszczenia  wynikające  z  danej  umowy,  zaś
w  przypadku  danych  przetwarzanych  na  podstawie  zgody,  do  czasu  wniesienia
ewentualnego sprzeciwu lub wycofania zgody.



PRZEKAZYWANIE  DANYCH  OSOBOWYCH  DO  PAŃSTWA  TRZECIEGO,
PROFILOWANIE

1. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

2. W  oparciu  o  Pani/Pana  dane  nie  będą  podejmowane  żadne  decyzje  w  sposób
zautomatyzowany,  nie będą  one też podlegały profilowaniu. 

UPRAWNIENIA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

W  związku  z  przetwarzaniem  Pani/Pana  danych  osobowych  przysługują  Pani/Panu
następujące prawa:

1. prawo dostępu do danych osobowych,
2. prawo żądania sprostowania /poprawienia danych osobowych,
3. prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie,
4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
5. prawo do przenoszenia danych,
6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
7. odwołania udzielonej zgody, gdy dane przetwarzane są w oparciu o tę przesłankę,

przy  czym  odwołanie  zgody  nie  będzie  miało  wpływu  na  zgodność  z  prawem
przetwarzania, którego dokonano przed jej odwołaniem,

8. prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  którym  jest  do  Prezes  Urzędu
Ochrony  Danych  Osobowych,  gdy  uzna  Pani/Pan,  że  przetwarzanie  danych
osobowych  Pani/Pana  dotyczących  narusza  przepisy  ogólnego  rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

KONSEKWENCJE  NIEPODANIA DANYCH

Zakres  zbieranych  danych  wynika  z  przepisów  prawa:   Kodeksu  cywilnego,  ustaw
regulujących system emerytalno-rentowy, prawo podatkowe oraz przepisów wykonawczych
do tych ustaw. Odmowa podania danych spowoduje niemożność realizacji zawartych umów
i związanych z nimi obowiązków podatkowo-składkowych.

Przedmiotowa  informacja  jest  Pani/Panu  przekazywana  w  celu  zapewnienia  pełnej
przejrzystości  postępowania  z  danymi  osobowymi  w  zakresie  stosowania  ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 


