ZARZĄDZENIE NR 14/18
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Łanowa 41
z dnia 25 maja 2018 roku
w sprawie: spełnienia obowiązku informacyjnego zgodnie z Art.13 ust.1 RODO dla Domu
Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Łanowa 41.
Na podstawie: 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; Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz.
1000); zarządzam, co następuje:

§1
Wprowadzam w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Łanowa 41

wzór Klauzul

informacyjnych, które są częścią Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych z dnia 25 maja 2018
roku: dla osób/podmiotów świadczących usługi dla DPS, dla osób pracujących na podstawie umów
o prace i innych umów, dla osób przebywających w DPS zgodnie z obowiązującym prawem.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 25 maja 2018roku.

1. Klauzula informacyjna dla osób, z którymi zawierane są umowy
INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Dom Pomocy Społecznej z siedzibą w Krakowie przy ul. Łanowej 41, informujemy, że jest administratorem Twoich danych osobowych i są one podawane w celu wykonania umowy, której jesteś
stroną … (określenie, o jaką umowę chodzi) / podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy
(określenie, o jaką umowę chodzi), której będziesz stroną.
Informujemy, że:
1. Pan/Pani ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
2. Dane firmy (osobowe) będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 7 lat .
3. W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz 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 podpisanych z DPS Łanowa 41
przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest DPS Łanowa 41.
4. Pan/Pani ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
5. Podanie danych osobowych/ danych firmy jest warunkiem zawarcia umowy i ma charakter
obowiązkowy.
6. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wykonania umowy.
7. Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Twoich danych osobowych.
8. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. przetwarzanie Twoich danych
jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną / jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy, której będziesz stroną.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod@dpslanowa41.pl.

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z powyższymi informacjami
Kraków dnia ……………………………..……Podpis……………………………..

2. Klauzula informacyjna przy przetwarzaniu danych na podstawie przepisów prawa
dla mieszkańców
INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Dom Pomocy Społecznej z siedzibą w Krakowie przy ul. Łanowej 41, informuje, że jest administratorem Twoich danych osobowych i są one podawane w celach niezbędnych do wypełniania obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora i do celów zabezpieczenia społecznego
i ochrony socjalnej (Art..9 ust 2 lit b RODO)
Informujemy, że:
1. Pan/Pani ma prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach)
3. W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz 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 podpisanych z DPS Łanowa 41
przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest DPS Łanowa 41.
4. Pan/Pani ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
6. Wizerunek Pani/Pana jako dane biometryczne wymagają zgody na ich przekazywanie
i przetwarzanie
7. Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Twoich danych osobowych.
8. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. e) 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod@dpslanowa41.pl

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z powyższymi informacjami
Kraków dnia ……………………………..……Podpis……………………………..

3. Klauzula informacyjna przy przetwarzaniu danych osobowych na podstawie zgody
osoby, której dane dotyczą dla pracowników
INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Dom Pomocy Społecznej z siedzibą w Krakowie przy ul. Łanowej 41, informuje, że jest administratorem Twoich danych osobowych i są one podawane w celach niezbędnych do wypełniania obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora i do celów zabezpieczenia społecznego
i ochrony socjalnej (Art.9 ust 2 lit b RODO).
Informujemy, że:
1. Pan/Pani ma prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia
danych.
2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z wymaganiami prawnymi.
3. W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz 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 podpisanych z DPS Łanowa 41
przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest DPS Łanowa 41.
4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
5. Wizerunek jako dane biometryczne wymaga zgody na ich przekazanie i przetwarzanie.
6. Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Twoich danych osobowych.
7. Pan/Pani ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) / art. 9 ust. 2 lit. a)
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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody.
Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod@dpslanowa41.pl

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z powyższymi informacjami
Kraków dnia ……………………………..……Podpis……………………………..

