
Załącznik 9b

                      do Polityki ochrony danych
osobowych

Klauzula informacyjna stosowana po rozpoczęciu stosowania RODO – w przypadku zbierania danych od osoby,
której dane dotyczą – mieszkańcy i ich opiekunowie prawni,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (“Rozporządzenie”) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Dom Pomocy Społecznej im. Adama Chmielowskiego w

Łyszkowicach 64, 32-104 Koniusza reprezentowany przez Dyrektora DPS Łyszkowice (“Administrator”);

2) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w DPS Łyszkowice:  e-mail: iod@pq.net.pl

3) Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  świadczenia  usług  bytowych,  opiekuńczych,

wspomagających i edukacyjnych w zakresie i formie dostosowanej do indywidualnych potrzeb mieszkańca,

4) Podstawą prawną do przetwarzania Pana/Pani danych będzie odpowiednio:

 art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze, w tym w szczególności art. 68a ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1769), oraz § 8. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r.  w sprawie domów pomocy społecznej (t.j.
Dz.U. 2018 poz. 734), oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 1994 nr 111 poz. 535) 

 art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia tj. na podstawie zgody osoby, której dane szczególne wymienione w
art. 9 ust. 1 ww. rozporządzenia dotyczą, chyba że ww osoba, nie jest w stanie wyrazić zgody lub nie
może  tego  uczynić  przez  opiekuna  prawnego,  wtedy  jej  dane  osobowe  będą  przetwarzane  na
podstawie art. 9 ust. 2 lit. c), (gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów
takiej osoby)

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:

● podmioty  upoważnione  do  przetwarzania  danych  (podmioty  przetwarzające)   na  podstawie
obowiązujących przepisów prawa.

6) Podanie  danych  osobowych  wymaganych  przez  przepisy  prawne  jest  obowiązkowe.  Natomiast  podanie

danych, o których mowa art. 9 ust. 1 lit. a) jest dobrowolne, ale odmowa podania będzie skutkowała brakiem
możliwości realizacji celu przetwarzania.

7) Pani/Pana  dane  osobowe będą  przetwarzane przez  okres  wymagany przepisami  prawa  oraz  zgodnie  z

instrukcją kancelaryjną ustaloną przez Archiwum Państwowe dla danej kategorii akt w jednolitym rzeczowym
wykazie akt Domu Pomocy Społecznej im. Adama Chmielowskiego w Łyszkowicach 

8) Ma Pan/Pani prawo:

  dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

 sprostowania (poprawiania swoich danych)

 usunięcia danych

 ograniczenia przetwarzania,



9) Ma  Pan/Pani  prawo  wycofania  zgody w dowolnym  momencie.  Cofnięcie  zgody nie  będzie  wpływać  na

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem.

10) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  gdy uzna Pani/Pan, iż

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia;

11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Powyższe zasady obowiązują od dnia 25 maja 2018r.
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