KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
MIESZKAŃCÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „ZIELONY TARAS”W KOSZALNIE

Szanowna Pani / Szanowny Panie
Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu
realizacji całodobowego pobytu w domu pomocy społecznej w Koszalinie . W związku z tym informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie,
ul. Leonida Teligi 4, 75-206 Koszalin, nr telefonu 94 717 08 90 adres e-mail dps@dpskoszalin.pl ;
2. W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem
Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@dpskoszalin.pl
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c) i e) a także art. 9 ust 2 lit g)
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 ( Dz. Urz. UE L Nr.
119 s.1) (dalej zwane jako „RODO”). Oznacza to, że Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych wynikającego między innym z art.
54 art. 100 ust 2, Ustawy z dnia 12 marca 204 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U 2018 poz. 1508) oraz art.
2 ust 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r w sprawie domów
pomocy społecznej (t. j. Dz. U. 2018r. poz. 734 )
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania, oraz ograniczenia
przetwarzania danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
5. Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania
takich informacji oraz podmiotom przetwarzającym dane na rzecz Administratora w zakresie niezbędnym
do realizacji celu przetwarzania danych na podstawie umowy powierzenia danych osobowych.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane do 10 lat po zakończeniu pobytu w dziennym domu
pomocy.
7. W celu skorzystania z możliwości pobytu w całodobowym domu pomocy społecznej w Koszalinie podanie
danych jest obowiązkowe, brak podania danych skutkować będzie brakiem możliwości skorzystania z
możliwości pobytu w DPS Koszalin;.
8. Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane,
a także nie są przekazywane do państw trzecich

