
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
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ul. Toruńska 18, 87-,t65 Cierpice

tel. 56 678.72.80 i82, fax, 56 678.72.88 KLAUZULA INFORMACYJNA
Realizacja prawa dostępu do informacji publicznej

Zgodnie zart,13 ust. 1i 2Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)201,6/679 z
dnia27 kwietnia 2016 r. w sPrawie ochrony osób flzycznych w związku przetwarzaniem danych
osobowYch i w sPrawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/w - ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:
1) Administratorem Twoich danych osobowych będzie Dyrektor Domu pomocy Społecznej w

Wlk. Nieszawce. MoŻesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres
siedzibY: ul. Toruńskal,B,87-165 Cierpice, e-mailowo dps,w,nieszawka@.o2 telefonicznie
56/ 67872B0.

2) Do kontaktów w sPrawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany
insPektor ochronY danYch, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres
iod@cuw.powiattorunski.pl

3) Twoje dane osobowe na podstawie art, 6 ust. 1 lit c RODO oraz ustawy o dostępie do
informacji Publicznej Przetwarzanie będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze.

4) Twoja dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom
uPrawnionlm na Podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy
Ścigania, Podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem
oczYwiŚcie w oParciu o stosowną podstawę prawną. Twoje dane osobowe możem y także
PrzekazYwaĆ Podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw.
Podmiotom PrzetwarzającYm, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne,
telekomunikacYjne, PoCZtoWe i inne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może
tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.

5) Twoje dane'^ osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi
przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.

6) Masz Prawo do Żądania od administratora dostępu do danych, możeszje sprostow ac, gdy
zachodzi taka konie cznoŚĆ. Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia
Przetwarzania, Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych.

7) Podania Twoich danYch Wymaga ustawa na podstawie, której działaadministrator.
B] PrzYsługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu ochrony

DanYch OsobowYch, gdY uzna sz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza
PrzePisY ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 l<wietnia 2016
r.

9) Twoje dane nie będą Przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym rownieżw formie
profilowania.
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