
 

Klauzula informacyjna dla  mieszkańca 

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 
fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem", w celu 
spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 Rozporządzenia, informujemy o 
zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z 
tym związanych: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej „Jędrek”, którego 
siedziba znajduje się w Opolnie - Zdroju, ul. Parkowa  2, 59-920 Bogatynia tel. 75 77 38 306. 

2.   Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z który można kontaktować się 
listownie lub drogą e-mailową: iod@dpsjedrek.pl.   

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 
lit. b RODO; ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w celu wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego a administratorze w zakresie realizacji zadań statutowych DPS „Jędrek”  oraz 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie udzielonej zgody. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana 
danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz 
podmioty, z którymi administrator zawarł umowy powierzania.  

5. Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym 
przepisami prawa. 

6. Mają Państwo prawo 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. 

7. Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 
danych osobowych: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO); Adres: Stawki 2, 
00-193 Warszawa; Telefon: 22 531 03 00. 

8. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym w formie 
profilowania. 

9. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest niezbędne               
w celu realizacji świadczenia związanego z pobytem w DPS „Jędrek” w Opolnie – Zdroju. 
W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne a zgoda na ich przetwarzanie może 
być odwołana w dowolnym momencie. 

 

 



Zgoda uczestnika 

 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach w 
celach promocyjnych przez ich publikację w Biuletynie Informacji Publicznej, na 
stronie internetowej DPS „Jędrek” w Opolnie - Zdroju oraz na portalu Facebook 
(fanpage DPS „Jędrek” w Opolnie- Zdroju). 
 
                                                           TAK               NIE 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach w 
celach promocyjnych przez ich publikację w Biuletynie Informacji Publicznej, na 
stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu oraz na portalu Facebook 
(fanpage Starostwa). 
 
                                                           TAK               NIE 

 
W każdym momencie ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody. 
Podstawą do udzielenia zgody jest art. 6 ust. 1 lit a RODO. 
 
 

------------------------------------------------------ 
            (data i podpis) 

 
 

 

 

 


