
1. Klauzula informacyjna dla pracowników DPS i WTZ w Gnojnie 
 
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 
 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:   Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie, Gnojno118; 28-

114 Gnojno, 
 

2)Funkcje Inspektora Ochrony Danych pełni: Barbara Gajek, tel. 41 3532042, adres email: 
dps_gnojno@poczta.onet.pl 
 
3) celem przetwarzania jest zatrudnianie, pomoc socjalna, zapewnienie komercyjnych świadczeń socjalnych oraz 
bezpieczeństwo i organizacja pracy 
- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r.  
-Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz 
- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, jako zgody na publikację wizerunku  
- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez administratora (monitoring wizyjny, monitoring systemów informatycznych, wewnętrzna 
identyfikacja wizualna pracowników, stosowanie systemu kontroli dostępu) 
 
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą  
• Medycyna pracy 
• Pakiet socjalny (np. programy emerytalne, ubezpieczenia grupowe, ) 
 
5) Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych - 
kategorii archiwalnej dokumentacji, w instrukcji kancelaryjnej. Kryteria okresu przechowywania ustala się w 
oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt. 
 
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
 
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
 
8) W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie 
przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, 
lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych 
osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. 
 
9) Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. 
 
10) Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
 
 

 

 


