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Klauzula informacyjna
Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych ,,Prząśnik" w Brenniku

zgodnie z ań. 13 ust.1 i 2 (RoDo) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego pzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46A/V (ogólnego rozPoządzenia
o ochronie danych osobowych, zwane dalej RoDo) informuję Mieszkańców Domu, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
dla Dorosłych ,,prząśnik", Brennik 24, 59-243 Ruja; adres e-mail: biuro@dpsprzasnik.com; tel.: 76

85 80 316 w.22 lub 76 85 80 29B,
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi można kontaktowac się

z lnspekiorem Ochrony Danych, e-mail: iod@powiallegnicki.eu, tel.: 76 72 43 429.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w w celu udzielania świadczeń pomocy społecznej

na podstawie przepisów ustawy z dnia ,12 marca 2004r, o pomocy społecznej olazań.6 ust. 1 lit. c)

ofazań.9 ust,2lit. b) RODO.
4. PanilPana dane osobowe w postaci Wizerunku mogą być zamieszczane na stronie internetowej

Domu pomocy społecznej dla Dorosłych ,,prząśnik", w celu promocji działań i osiągnięć
mieszkańców na podstawie wyraźonej zgody - ań. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazpvane podmiotom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa,

6. irani7pana dane osobowe będą przechowywane w Domu pomocy społecznej dla Dorosłych

,,prząśnik" przez okres zgodny z przepisami Ustawy z dnia 14lipca 1983 r. o narodowYm zasobie
archiwalnym i archiwacń oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych.

7. Posiada Pani/Pan prawo:
. dostępu do treści swoich danych,
. sprostowania danych
. usunięcia danych (tylko, gdzie za zgodą - ań.6 ust.1 lit.

o ograniczenia przetwarzania danych,
e przenoszenia danych (tylko, gdzie za zgodą - ań.6 ust,1

a) RODO),

lit. a) RODO),
. prawo do wniesienia sprzeciwu,
o prawo do cofnięcia zgody (tylko, gdzie za zgodą - ań.6 ust.'l lit, a) RODO) w dowolnym momencie

bez wpływu na zgodńośó z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgodY Przed
jej cofnięciem,

8. Ma'ńani/pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie,
ul. Stawki 2, oÓ-lg2 Warszawa, w sytuacji gdy uzna Pani/Pan, iż plzetważanie danych osobowych
pani/pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowYch
z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, W tym nie będzie Wobec tych
danych stosowane profilowanie,

'10. Podanie przez PaniątPana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją
niepodania danych osóbowych będzie brak moźliwości rozpatrzenia wniosku i udzielenia Świadczeń
pomocy społecznej, podanie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne.
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