
Klauzula informacyjna 
mieszkańcy DPS Gnojno 

 
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. Celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki oraz 
zaspakajanie potrzeb bytowych, edukacyjnych, społecznych i religijnych na poziomie obowiązujących 
standardów jak również umożliwienie i organizowanie mieszkańcom pomocy w korzystaniu ze 
świadczeń zdrowotnych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, ustawy      
z dnia 7 lutego 2018r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego oraz innych 
obowiązujących przepisów prawa. 

5. Odbiorcą danych mogą być podmioty, które zawarły z administratorem umowy w zakresie świadczenia 
usług pocztowych lub umowy w zakresie świadczenia usług serwisowych dla systemów 
informatycznych wykorzystywanych przy przetwarzaniu danych.  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. Osobie, której dane dotyczą przysługuje: 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
c) prawo do usunięcia danych;  
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych 
e) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych, dla których przetwarzania zgodę 

udzielono, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem  przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. W przypadku kiedy przetwarzanie danych osobowych narusza ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych -  służy prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym - nie podanie danych uniemożliwi realizację 
celów, o których mowa w pkt 4 niniejszej klauzuli, a w sytuacji kiedy dane są przetwarzane na 
podstawie zgody podanie danych ma charakter dobrowolny. W stosunku do danych osobowych, które 
są przetwarzane na podstawie zgody – służy prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na 
przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane 
w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda.  

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów o których mowa w pkt. 
4 niniejszej klauzuli 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. 

 


