Klauzula informacyina dotyczqca przetwarzania danych osobowych

z art. 13 ust. 1 i 2

Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2076/679 z dnia 27 kwietnia 2076 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi4zku
z przet\rvarzantem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporz4dzenie o ochronie danych),
zwanego dalej,,RODO'] informujemy Pafistwa, 2e:
Zgodnie

osobowych jest Dyrektor Domu Pomocy Spolecznej
,,ledlina" w Mieni, Mienia 300,05-319 Cegl6w.
2J Administrator wyznaczyl lnspektora ochrony danych (lOD):
Kontakt: renata@pcpr-minskmaz.pl
3) Przetwarzanie Pafstwa danych nastqpuje wylqcznie w celu wykonania zadari
Adminisratora wynikaj4cych z przepis6w prawa.

LJ Administratorem danych

4)

1J

2)
3)
4)
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6)

Pafiswva dane osobowe mog4 by6 udostqpniane:

!

podmiotom upowa2nionym do odbioru danych osobowych na podstawie

odpowiednich przepis6w prawa,
F podmiotom, kt6re przetwarzaiq dane osobowe w imieniu Administratora lub
na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych (tzw.
podmioty przewvarzajqce).
Paristwa dane osobowe bqdE przetlvarzane przez okres niezbqdny do wykonania
zadari Administratora oraz realizacji obowi4zku archiwizacyjnego, kt6re wynikaj4 z
przepis6w prawa.
Parlstwa dane osobowe nie bqdq przekazywane do pahstwa trzeciego lub organizacji
miqdzynarodowej.
Majq Pafstwo prawo dostqpu do tre6ci swoich danych, ich sprostowania, usuniqcia
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu.
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyraionej przez
Paristwa zgody, mog4 j4 Paistvvo w dowolnym momencie wycofaf bez wplyr,lru na
zgodno5f z prawem przetwarzania kt6rego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofniqciem.
W przypadku gdy przetlvarzamy Pafistwa dane osobowe z naruszenia prawa majE
Paristwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzqdu
Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Pani4fPani 4 danych osobowych jest:
F warunkiem realizacji zada Domu Pomocy Spolecznej ,,fedlina" w Mieni i
wynika z przepis6w prawa,
F dobrowolne, jednak niezbqdne do zalatwienia sprawy w Domu Pomocy
Spolecznej ,,ledlina" w Mieni

Konsekwencjq niepodania danych osobowych bqdzie niemo2no6c' realizacji zadari
ustawowych Iub niemo2noSi uzyskania wsparcia oferowanego przez Administratora.

7)

Pahstwa dane

nie bgda przewyarzane w

procesie zautomafyzowanego

podejmowania decyzji ani w procesie profilowania.
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