
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  ogólnego rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipsku,
reprezentowanym przez kierownika z siedzibą w Lipsku, ul. Lwowska 34, 37-610 Narol.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lipsku jest
Pan  Krzysztof  Obirek,  dane  kontaktowe  e-mail:krzysztof.obirek@gmail.com,
tel. kom. 535 549 749, tel. stacjonarny 16 6317979.
3.Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa:
-  Ustawy o Pomocy Społecznej (tj. Dz. U. 2017 poz. 1769 ze zm.).
-  Ustawy o Pracownikach Samorządowych z dnia 21 listopada 2008r (Dz.  U z 2016
poz.902 oraz 2017 poz. 60 i 1930)
- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie
środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. 2010 nr 238, poz. 1586 ze zm).
- Kodeksu  pracy (Dz. U z 2018 poz. 917)
4.Dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  realizacji  obowiązków  wynikających
z przepisów prawa:
- realizacja zadań statutowych świadczenie usług wspierająco – aktywizujących;
- wypełniania obowiązków prawnych wynikających z Kodeksu Pracy i innych ustaw;
- przeprowadzania procesu rekrutacji;
-  realizacji  umów  zawartych  z  kontrahentami,  umowy  zlecenia,  o  dzieło  oraz/  lub
z osobami  fizycznymi prowadzącymi własną działalność gospodarczą ;
-  w pozostałych przypadkach dane  osobowe przetwarzane  są na podstawie wcześniej
udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5.Odbiorcą  danych  osobowych  będą  przeszkoleni  i  upoważnieni  pracownicy
do przetwarzania tych danych, w zakresie wynikającym z zakresu swoich obowiązków.
6.Dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską.
7.Pozyskane  od  klientów  dane  osobowe  nie  będą  udostępniane  podmiotom  innym,
niż upoważnione  na podstawie przepisów prawa. 
8.Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający
z  regulacji  prawnych  (kategorii  archiwalnej  dokumentacji,  określonej  w  jednolitym
rzeczowym wykazie akt dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipsku). 
9.W  związku  z  przetwarzaniem  przez  Środowiskowy  Dom  Samopomocy  w  Lipsku,
Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
- dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane
dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie
chronionych  do  których  zachowania  zobowiązany  jest  Środowiskowy  Dom
Samopomocy w Lipsku;
- sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
- usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana
zgody;  w  pozostałych  przypadkach,  w  których  Środowiskowy  Dom  Samopomocy
w Lipsku  przetwarza  dane  osobowe  na  podstawie  przepisów prawa,  dane  mogą  być
usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
- ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
-  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzanych  danych,  na  podstawie  art.  21  RODO,
z zastrzeżeniem,  że  nie  dotyczy  to  przypadków,  w  których  Środowiskowy  Dom
Samopomocy  w  Lipsku  posiada  uprawnienie  do  przetwarzania  danych  na  podstawie
przepisów prawa.



Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci
mają  prawo  do  cofnięcia  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  w  dowolnym
momencie,  bez  wpływu na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
11.W większości  przypadków  przetwarzanie  danych  osobowych  wynika  z  przepisów
prawa,  a  ich  podawanie  przez  klienta  jest  obowiązkowe.  Jest  Pan/Pani  zobowiązana
do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie:
- odmowa korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipsku,
- odmowa przyjęcia na stanowisko pracownicze w Środowiskowym Domu Samopomocy
w Lipsku.
12.W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne,  lecz
niezbędne do realizacji celów. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych
osoby zainteresowane, zostaną o tym fakcie poinformowane. 
13.Przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza
przepisy  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych osobowych z  dnia  27  kwietnia
2016r.;
14.Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.


