DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

WlELKIEJ NlEszAWcE
koresPondencii
ul. Toruńska 1B, 87-16§UESW
W

tel, 56

KLAUZULA ZGODY
przy
się
użyciu elektronicznych środków komunikac|i

678"72ło iffi,{ę5uę9i97.8slł;Ęr-i wypełniaiąc

formatkę kontaktową (formularz kontaktowy) lub wysyłaiąc

do nas wiadomoŚĆ PrzY uŻYciu Poczty elektronicznei wyrążasz
zgodę na przetwarzanie Twoich
danYch osobowYch w celu obsługi korespondencii pomięd zyTobą,a

administratorem,

Zgodniezart,73ust, 1i2RozporządzeniaParlamentuEuropejskiegoiRady[UE]
2016/679zd,nia27kwietnia2016
r, w sPrawie ochronY osób fizYcznYch w związku przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego
PrzePłYwu takich danYch oraz uchYlenia dyrektywy 95/46/w - ogólne rozporządzenie o
ochronie danych (RoDo),
informujemy, iż:

1]

2)
3]

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. Toruńska IB,87-165

Cierpice, e-mailowo dps.w,nieszawl<a@.o2 telefonicznie 36/ 678 72
80.

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
Twoje dane osobowe na Podstawie art. 6 ust. ]. lit a RODO przetwarzane
będą w celu obsługi korespondencji z

administratorem oraz wYPełnienia przez niego zadań określonych w przepisach
szczególnych określających
zakres jego działania nP.: wYdania decyzji administracyjnej, postanowienia
lub innego działania

4)

wynikającego

z przepisów prawa, umowy lub Twojej zgody.

Twoja dane osobowe moŻemY Przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom
uprawnionym na podstawie

obowiązującYch PrzePisów Prawa są nimi np.: sądy, organy: ścigania, podatkowe
oraz inne podmioty

5]
6)
7)
B)
9)

Publiczne, gdY wYstąPią z takim żądaniem, oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoje
dane
osobowe moŻemy takŻe przekazywaĆ podmiotom, które przetwarzająje
na zlecenie administratora tzw.
Podmiotom Prze1^łarzającYm, są nimi np.: podmioty świadcząceusługi informatyczne, telekomunikacyjne,
Pocztowe i inne. |ednakŻe przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią
one
odpowiednią ochronę Twoich praw,
Twoje dane osobowe będą Przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi
przepisami prawa, następnie
zostaną usunięte,

Masz

Prawo do Żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostowa ć, gdy zachodzi
taka
koniecznoŚĆ, Masz takŻe Prawo Żądania usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
Przetwarzanie odbYwa

się na podstawie Twojej zgody informujemy więc, że zgoda może być cofnięta
w
dowolnym mompncić.
W PrzYPadku, gdY nie Podasz nam swoich danych osobowych nie
będziemy mogli rozpatr zyćzgłoszonej przez
Ciebie sprawy i informować o niej drogą elektroniczną,
PrzYsługuje Ci takŻe skarga do organu do organu nadzorczego- prezesa
Urzędu Ochrony Danych osobowych,
gdY uznasz,

10]

iŻ Przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia

ochronie danych osobowych z dnia27 kwietnia 201.6 r.
Twoje dane nie będą Przetwarzane wsposób zautomawzowany, w tym również
w formie profilowania.
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