
Dom Pomocy Społecznej 
ul. Chłopska 1 
58-520 Janowice Wielkie           9.7. 

 

________________________________________________________________________________________________________________________                   
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

dla mieszkańca 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr  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 (ogólnego rozporządzenia o  ochronie 

danych) Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r., zwanego dalej „RODO”, informuje, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych 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 sekretariat@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: 

a) realizacji obowiązków statutowych wynikających z przepisów prawa dotyczących pomocy społecznej, 

b) podstawa prawna przetwarzania danych: 

 art. 6 ust 1 lit.c RODO   – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze, 

 art. 9 ust. 2 lit.b  RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania  szcze-

gólnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia 

społecznego i ochrony socjalnej, 

 art. 9 ust. 2 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: 

a) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie  odpowiednich przepisów prawa, 

b) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierze-

nia 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: 

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

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

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

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

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

8. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 

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. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 
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10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji zadań statutowych przez Dom Pomocy 

Społecznej w Janowicach  Wielkich. Przy czym podanie danych jest: 

a) obowiązkowe, jeżeli jest wymogiem ustawowym, 

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

Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji obowiązków statutowych wynikających  

z przepisów prawa dotyczących pomocy społecznej oraz zapewnienia właściwego zakresu usług w zakresie potrzeb 

bytowych, opiekuńczych, wspomagających. 

11. W oparciu o zebrane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych de-

cyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 


