OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

oso
W celu spełnienia obowiązków wynikających z 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) (Dz. U. UE. L. z
2016 r. Nr 119, str. 1), dalej: RODO, informujemy, że:

{Administrator i dane kontaktowe administratora i Inspektora Ochrony Danych}
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” z
siedzibą w Jeleniej Górze, przy ul. Leśna 3, 58-560 Jelenia Góra.
Kontakt
z
administratorem
jest
możliwy
za
pośrednictwem
adresu
e-mail
sekretariat@dpspogodnajesien.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.
We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z
wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt może odbyć się drogą
elektroniczną na adres e-mail iod@dpspogodnajesien.pl lub pisemnie na adres DPS „Pogodna Jesień”,
ul. Leśna 3, 58-560 Jelenia Góra

{Przetwarzanie danych – dla mieszkańców DPS „Pogodna Jesień”}
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków statutowych wynikających
z przepisów prawa dotyczących pomocy społecznej.
Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 i
1985 oraz z 2018 r. poz. 650z póżn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy
społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734 z póżn. zm.
3. Zadaia zlecone Jednostce przez podmioty uprawnione na podstawie przepisów
odrębnych.
{Przekazywanie danych}
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione:
1. Pracownikom DPS „Pogodna Jesień” na podstawie upoważnień do przetwarzania danych
celem realizacji obowiązków służbowych,
2. Organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub
działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z
przepisów prawa.
3. Podmiotom zewnętrznym, zajmującym się bieżącą obsługą DPS „PJ”, które przetwarzają dane
osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych

{Okres przechowywania danych}
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane według obowiązującej Instrukcji Kancelaryjnej Domu
Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”w Jeleniej Górze oraz Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt
Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Jeleniej Górze zatwierdzonego przez Archiwum
Państwowe.

{Pani/Pana prawa}
Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, prawo do przenoszenia danych.
Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jest możliwe tylko w odniesieniu do danych,
których Administrator nie jest zobowiązany przetwarzać przez wymagany prawem okres czasu.
Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

{Pozostałe Informacje}
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach prawa, warunkiem realizacji zadań statutowych
przez Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”. Przy czym podanie danych jest:
1) obowiązkowe, jeżeli jest wymogiem ustawowym,
2) dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody.
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

