Klauzula informacyjna dla Mieszkańców
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
roku (RODO) informujemy, że
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Skrzynnie,
Skrzynno 13, 98-311 Ostrówek, NIP: 832-107-22-95, REGON: 000308880
dane do kontaktu:
a) telefon: 43 841 50 60
b) e-mail: sekretariat@dpsskrzynno.pl
2. Kontakt do Inspektora ochrony danych email: inspektor@myiod.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane celu organizacji Pani/Pana pobytu w DPS oraz
świadczenia usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych na podstawie ustawy
o pomocy społecznej, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów
pomocy społecznej oraz w celu realizacji zadań zleconych jednostce przez podmioty uprawnione na
podstawie odrębnych przepisów. W przypadku wykorzystania Pani/Pana wizerunku przez DPS w
Skrzynnie Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. A ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do
realizacji celów, dla których są przetwarzane lub w przypadku danych uzyskanych na podstawie
zgody – do momentu jej cofnięcia.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być w ramach przetwarzania w celach wskazanych powyżej
udostępnione innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz DPS w Skrzynnie np. towarzystwom
ubezpieczeniowym, podmiotom leczniczym, doradcom, usługodawcom oraz podmiotom, które są
uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub ich przenoszenia. Przysługuje
Pani/Panu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (na adres Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zamieszkania w DPS w Skrzynnie
oraz do świadczenia przez DPS w Skrzynnie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i
edukacyjnych. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zamieszkania
w Domu Pomocy Społecznej. Natomiast w przypadku danych uzyskanych na podstawie zgody ma
Pani/Pan prawo jej cofnięcia w każdym momencie.

