
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

W związku z tym, iż szanujemy Państwa prawo do prywatności informujemy, że: 

 w celu podjęcia czynności, o które Państwo wnioskujecie, szczegółowe przepisy 

prawa wymagają, abyście Państwo podali swoje dane osobowe, 

 Dom Pomocy Społecznej „Jędrek” w Opolnie-Zdroju reprezentowany 

przez Dyrektora DPS „Jędrek” w Opolnie-Zdroju z siedzibą przy ul. Parkowej 2, 59-

920 Bogatynia, jako Administrator Danych  w trosce o ochronę Państwa danych 

osobowych, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którego zadaniem 

jest czuwanie nad bezpieczeństwem procesów przetwarzania danych, 

 pracownicy Administratora Danych ze swojej strony dokładają najwyższej 

staranności dla zapewnienia właściwej ochrony Państwa danych osobowych, 

 w celu uzyskania wyczerpujących informacji dotyczących przysługującego 

Państwu prawa dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych oraz ich 

poprawiania, szczegółowych wyjaśnień udzieli Państwu Inspektor Ochrony Danych 

Osobowych: Alicja Kornet, budynek administracji, Tel. 75 77 38 306 wewn. 16, email: 

przetargi@dpsjedrek.pl 

*Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych).Dyrektor DPS „Jędrek” w Opolnie-Zdroju informuje, że: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 

ust. 2 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). 

 

Dyrektor DPS „Jędrek” w Opolnie-Zdroju informuje, że: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 

ust. 2 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 (ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych). 

 

•    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DPS „Jędrek” w Opolnie-Zdroju, 

reprezentowany przez Dyrektora DPS „Jędrek” w Opolnie-Zdroju, którego siedziba 

znajduje się w Opolnie-Zdroju, przy ul. Parkowej 2, kod pocztowy 59-920, telefon 75 77 

38 306; 

•    Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w DPS „Jędrek” w Opolnie-Zdroju jest Pani 

Alicja Kornet, z którym można kontaktować się listownie, osobiście, telefonicznie (75 77 

38 306 wewn. 16), lub drogą mailową: przetargi@dpsjedrek.pl; 

•    Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tylko w przypadku gdy przetwarzanie jest 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj. w celu 

realizacji zadań określonych przepisami prawa i nie będą one udostępniane podmiotom 

innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa; 

•    posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 



wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

sprzed jej cofnięcia; 

•    Pani/Pan ma 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.; 

•    Pani/Pana dane, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w 

formie profilowania; 

•    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów 

ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U.    z 

2018 r. poz. 217) i przepisami wykonawczymi do ustawy. 

  

 


