
ZARZĄDZENIE NR 12/2018 
 

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej 

w Janowicach Wielkich 

z dnia 14.06.2018 r. 

 
w sprawie wprowadzenia wzorów oświadczeń o wyrażeniu zgody na udostępnienie wizerunku  

 

Na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a) 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, art. 23 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.  

(Dz. U z 2018 r. poz. 1025) i art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późń.zm.), zarządzam: 

 

§1 

1. Wprowadzam wzór "Oświadczenia o wyrażeniu zgody na udostępnienie wizerunku 

mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich" stanowiący Załącznik nr 1 

do niniejszego Zarządzenia. 

2. Wprowadzam wzór "Oświadczenia o wyrażeniu zgody na udostępnienie wizerunku 

pracownika Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich" stanowiący Załącznik nr 2 

do niniejszego Zarządzenia. 

 

§2 

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam: 

1. Specjaliście pracy socjalnej i starszemu pracownikowi socjalnemu (dotyczy §1 pkt 1 

niniejszego Zarządzenia), 

2. Specjaliście ds osobowych (dotyczy §1 pkt 2 niniejszego Zarządzenia). 

 

§3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14.06.2018 r.  

 

§4 

Traci moc Zarządzenie nr 8/2017 z dnia 10.07.2017 r. w sprawie wprowadzenia wzorów 

oświadczeń o udostępnieniu wizerunku w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich. 

 



 

Otrzymują: 

1. Kierownik działu opiekuńczo-

terapeutycznego.......................................................................................................................... 

2. Specjalista ds osobowych........................................................................................................... 

3. Specjalista pracy socjalnej. ….................................................................................................... 

4. Starszy pracownik socjalny …................................................................................................... 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Załącznik nr 1 

          do Zarządzenia nr 12/2018 

          z dnia 14.06.2018 r. 

           

 

 

 

…............................................... 

     (imię i nazwisko mieszkańca) 

 

OŚWIADCZENIE  
o wyrażeniu zgody 

na udostępnienie wizerunku  mieszkańca  

Domu Pomocy Społecznej  

w Janowicach Wielkich 
 

 

Wyrażam zgodę  /  Nie wyrażam zgody * 

na przetwarzanie 

moich danych osobowych w postaci wizerunku / danych osobowych w postaci wizerunku 

mieszkańca dla którego jestem opiekunem prawnym * 

 

na potrzeby informacyjne i promocyjne na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej  

w Janowicach Wielkich (www.dpsjanowicewielkie.pl), zgodnie z Rozporządzeniem 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 oraz art. 81 ust.1 ustawy z dnia  

04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późń.zm.). 

 

Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie wykonane podczas spotkań, uroczystości  

i wycieczek mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej  

w Janowicach Wielkich. 

 

 

…………….…............................................................................................  

(data i  podpis mieszkańca / data i czytelny podpis opiekuna prawnego *) 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić

http://www.dpsjanowicewielkie.pl/


WYKONANIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO 
(wizerunek mieszkańca) 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (dalej RODO),  informujemy, że: 
 

1) Administratorem Pani/Pana danych jest  

Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich, ulica Chłopska 1, 58-520 Janowice Wielkie,  

REGON 230853813; 
2) Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail  

dyrektor@dpsjanowicewielkie.pl  lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby Administratora. 
3) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail 

iod@dpsjanowicewielkie.pl  lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby Administratora. 
4) Dane osobowe przetwarzane są w celu: 

1) na potrzeby informacyjne i promocyjne na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej  

w Janowicach Wielkich (www.dpsjanowicewielkie.pl) 

2) podstawa prawna przetwarzania danych: 

1) art. 6 ust. 1 lit. a)  RODO – osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na 

przetwarzanie tych danych osobowych, 
5) W związku z przetwarzaniem danych w celu powyżej, dane osobowe mogą być  

udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być: 

1) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie  odpowiednich 

przepisów prawa, 

2) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie 

zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

6) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do  realizacji wskazanego 

w pkt. 4 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów 

prawa. 

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu: 

1) prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO, 

2) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, 

3) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, 

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, 

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21. RODO, 

6) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO 

8) W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 

RODO  tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej 

zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan że przetwarzanie danych jest niezgodne z przepisami RODO. 

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji zadań statutowych przez 

Dom Pomocy Społecznej w Janowicach  Wielkich. Przy czym podanie danych jest: 

1) dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody. 

Konsekwencją niepodania danych będzie brak Pani/Pana wizerunku na stronie internetowej Domu. 

11) Pani/Pana dane nie są przez nasz Dom wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu. 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:dyrektor@dpsjanowicewielkie.pl
mailto:iod@dpsjanowicewielkie.pl


          Załącznik nr 2 

          do Zarządzenia nr 12/2018 

          z dnia 14.06.2018 r. 

           

 

 

 

….......................................... 

(imię i nazwisko pracownika) 

 
 

OŚWIADCZENIE  
o wyrażeniu zgody 

na udostępnienie wizerunku  pracownika 

Domu Pomocy Społecznej  

w Janowicach Wielkich 
 

 

Wyrażam zgodę  /  Nie wyrażam zgody * 

na przetwarzanie 

moich danych osobowych w postaci wizerunku 

 

na potrzeby informacyjne i promocyjne na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej  

w Janowicach Wielkich (www.dpsjanowicewielkie.pl), zgodnie z Rozporządzeniem 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 oraz art. 81 ust.1 ustawy z dnia 

04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późń.zm.). 

 

Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie wykonane podczas spotkań, uroczystości  

i wycieczek mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej  

w Janowicach Wielkich. 

 

.......................................................................... 

(data i podpis pracownika) 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

http://www.dpsjanowicewielkie.pl/


 

WYKONANIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO 
(wizerunek pracownik) 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (dalej RODO),  informujemy, że: 
 

1) Administratorem Pani/Pana danych jest  

Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich, ulica Chłopska 1, 58-520 Janowice Wielkie,  

REGON 230853813; 
2) Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail  

dyrektor@dpsjanowicewielkie.pl  lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby Administratora. 
3) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail 

iod@dpsjanowicewielkie.pl  lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby Administratora. 
4) Dane osobowe przetwarzane są w celu: 

1) na potrzeby informacyjne i promocyjne na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej  

w Janowicach Wielkich (www.dpsjanowicewielkie.pl) 

2) podstawa prawna przetwarzania danych: 

1) art. 6 ust. 1 lit. a)  RODO – osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na 

przetwarzanie tych danych osobowych, 
5) W związku z przetwarzaniem danych w celu powyżej, dane osobowe mogą być  

udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być: 

1) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie  odpowiednich 

przepisów prawa, 

2) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie 

zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

6) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do  realizacji wskazanego 

w pkt. 4 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów 

prawa. 

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu: 

1) prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO, 

2) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, 

3) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, 

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, 

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21. RODO, 

6) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO 

8) W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 

RODO  tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej 

zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan że przetwarzanie danych jest niezgodne z przepisami RODO. 

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji zadań statutowych przez 

Dom Pomocy Społecznej w Janowicach  Wielkich. Przy czym podanie danych jest: 

1) dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody. 

Konsekwencją niepodania danych będzie brak Pani/Pana wizerunku na stronie internetowej Domu. 

11) Pani/Pana dane nie są przez nasz Dom wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu. 
 

mailto:dyrektor@dpsjanowicewielkie.pl
mailto:iod@dpsjanowicewielkie.pl

