
Klauzula informacyjna – kontrahenci  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO", informuje, że 
 

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie, dalej 
jako „DPS”, w imieniu którego działa Dyrektor DPS. 

2. Z administratorem można się skontaktować: 
a) korespondencyjnie pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie, Gnojno 118,                       

28-114 Gnojno;  
b) elektronicznie pod adresem e-mail: dps@dpsgnojno.pl  
c) pod numerem telefonu: 41 353 20 42. 

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować  
we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych pod adresem e-mail: iod@powiat.busko.pl. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu podejmowania działań zmierzających do zawarcia umowy, 
wykonania i monitorowania zawarcia umowy oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 
roszczeniami, realizacji obowiązków podatkowych – w celu realizacji obowiązków płatnika podatku 
dochodowego wynikających z Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych i innych przepisów podatkowych jak i w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy 
o rachunkowości, Ordynacji podatkowej oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b,  lit. c i lit. f  RODO. 

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być: 
a) podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej                          
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów, porozumień podpisanych z Administratorem 
przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest DPS w Gnojnie. 
Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie 
z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców. 

6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane posiada: 
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych; 
b) prawo do ich sprostowania;  
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w sytuacjach kiedy: 

- osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający 
administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;  
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych 
osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;  
- administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne 
osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

d) prawo do przenoszenia danych gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych i ma charakter zautomatyzowany; 

7. W przypadku kiedy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. 

8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy lub podjęcia działań przed zawarciem 
umowy. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe zawarcie i realizacja umowy 
lub podjęcie działań przed zawarciem umowy. 

9. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji umowy lub podjęcia działań przed 
zawarciem umowy, a po tym okresie będą przechowywane przez okres ewentualnego ustalenia i 
dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami oraz do celów archiwalnych zgodnie z 
kategoriami archiwalnymi określonymi w Instrukcji kancelaryjnej przyjętej Zarządzeniem Dyrektora 
Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie. 

10. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej 
nie będą również poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 
          


