Klauzura informacyjna
Domu Pomocy Społecznej w Jaworze
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ( RODO) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (
UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowym i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/W ( ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
RODO) informuję
1.

2.

tożsamość i dane kontaktowe
administratora

dane kontaktowe inspektora ochrony
danych

3.
cele przetwarzania danych osobowych
4.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Dom Pomocy Społecznej w Jaworze z siedzibą w
Jaworze przy Placu Seniora 3
Inspektor Ochrony Danych w Domu Pomocy
Społecznej w Jaworze, email: iod@wp.pl, tel. 601
416 107 59-400 Jawor,
Plac Seniora 3

Celem zbierania danych jest realizacja zadań
wynikająca z powszechnie obowiązujących
przepisów prawa realizowanych przez
administratora
Podstawa prawna legalności przetwarzania danych
wynika z następujących przepisów prawa:

podstawy prawne przetwarzania

link do dokumentu z podstawami prawnymi
Prawnie uzasadnione interesy administratora lub
strony trzeciej takie jak:

5.

6.

7.

8.

9.

przetwarzanie odbywa się na podstawie
prawnie uzasadnionych interesów
administratora lub strony trzeciej, te
realizowane interesy

•
•
•
•

dochodzenie należności
ochrony roszczeń
badania naukowe
badania statystyczne

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane
Współadministratorom, podmiotom, którym
informacje o odbiorcach danych
powierzyliśmy przetwarzanie danych na podstawie
osobowych lub o kategoriach odbiorców, zawartych umów, a także innym podmiotom i
jeżeli istnieją
instytucjom upoważnionym z mocy prawa.
okres, przez który dane osobowe będą
przechowywane, a gdy nie jest to
możliwe, kryteria ustalania tego okresu

informacje o przysługujących osobie,
której dane dotyczą prawach

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, do czasu
ustania celu ich przetwarzania.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści
danych oraz ich sprostowania, w przypadku ustania
celu dla którego były przetwarzane prawo do ich
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także
zaprzestania przetwarzania.

jeżeli przetwarzanie odbywa się na
W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na
podstawie zgody, informacje o prawie do podstawie udzielonej zgody, przysługuje Pani/Panu
jej cofnięcia; w dowolnym momencie bez prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
przetwarzania, którego dokonano na jej którego dokonano na jej podstawie przed jej

Klauzura informacyjna
Domu Pomocy Społecznej w Jaworze
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ( RODO) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (
UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowym i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/W ( ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
RODO) informuję
podstawie przed jej cofnięciem

cofnięciem

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego [tj.: Prezes Urzędu Ochrony
informacje o prawie wniesienia skargi do Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie (0010.
organu nadzorczego
193) przy ul. Stawki 2].
informacje, czy podanie danych
osobowych jest wymogiem ustawowym
lub umownym lub warunkiem zawarcia
umowy oraz czy osoba, której dane
11. dotyczą, jest zobowiązana do ich podania
i jakie są ewentualne konsekwencje
niepodania danych

Podanie danych jest lecz niezbędne do załatwienia
Państwa spraw w Domu Pomocy Społecznej w
Jaworze. W przypadku niepodania danych nie
będzie możliwe uzyskanie szeroko pojętej pomocy
ze strony naszej instytucji przewidzianej prawem, a
także realizacja innych wniosków, z którymi
Pani/Pan wystąpi.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. 2018 poz. 1260 z
późn.zm.)
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych ( Dz.U. 2017 poz. 2077 z późn.zm)
Uchwała nr XLVII/252/09 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie
nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Jaworze.
Uchwała nr 81/2012 Zarządu Powiatu w Jaworze z dnia 09 lutego 2012 r.. w sprawie
przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Jaworze,
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz.U. z 2018 r. poz. 395,398,650 ).
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z
2018 r. poz. 62, 1000, 1366 ).
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz.U. 2018 poz. 917 z późn.zm)
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. 2016 poz. 902 z
późn.zm.)
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. 2017 poz. 1769 z późn.zm)
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych ( Dz.U. 2018 poz. 511 z późn.zm)
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