
Dom Pomocy Spoteanej 
“DOM KOMBATANTA 
q-7_<i 23 Dobrzejewice

tel./fax 56 678 64 12.14
NIP 879-20-69-217 P««onB711 '517

KLAUZULA INFORMACYJNA
(korespondencja)

Zgodnie z art. 13 ust. I i ust. 2 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) -  dalej RODO - informujemy,
że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest: Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”, Dobrzejewice 62, 87-123 
Dobrzejewice. Administrujący danymi osobowymi -  Dyrektor DPS.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony danych Osobowych: Wszelkie pytania i zgłoszenia wynikające z realizacji 
praw i wolności wymagają formy pisemnej w postaci wersji papierowej złożonej w sekretariacie DPS lub pisma 
skierowanego na adres DPS w Dobrzejewicach lub w formie elektronicznej na - adres e-mail IOD -  
agmarkanc@wp.pl

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO 
bądź na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO -  jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez Administratora.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: realizacji bieżącego kontaktu poprzez prowadzenie 
korespondencji drogą elektroniczną w procesach związanych z przedmiotem działalności Administratora.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów czy zadań związanych z tą 
korespondencją,

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych -  w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe 

lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych 
osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. 
Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
z obowiązującym prawem.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do 
organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Organ ten 
będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem 
przetwarzania danych osobowych.

9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, 
podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne dla skutecznego kontaktowania się 
z Administratorem.

11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
12. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.
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