K LA U Z U LA I N F O R M A C Y J N A
Realizując obowiązek określony w art. 13 ust. 1–2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 RODO) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), informujemy,
że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy

w Anielinie, Kożuchówka 71, 21-470 Krzywda. Mogą się Państwo z nim skontaktować drogą
elektroniczną na adres e-mail: sdsanielin@gminakrzywda.pl, telefonicznie (25) 755 10 45 lub
pocztą tradycyjną na ww. adres.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan

skontaktować

w

sprawach

związanych

z

Pani/Pana

danymi

poprzez

email: iodanielin@gminakrzywda.pl, pod numerem telefonu (25) 755 10 45 lub pisemnie
na adres siedziby administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji i wypełnienia obowiązków

prawnych oraz statutowych ciążących na Środowiskowym Domu Samopomocy w Anielinie
na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę
na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych
celów), art. 6 ust. 1 pkt. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze) art. 6 ust. 1 pkt. e (przetwarzanie jest niezbędne
do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej), oraz art. 9 ust. 2 lit. a-b RODO w celu realizacji obowiązków prawnych
wynikających z obowiązków prawa.
Dane są zbierane i przetwarzane w celu zadań określonych m.in. w:
•

Ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. poz. 1769 z późn. zm.).

•

Ustawie o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (Dz. U. nr 111,
poz. 535 z późn. zm.).

•

Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie
środowiskowych domów samopomocy (Dz . U. Nr. 238 poz. 1586 z późn. zm.).

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, którym Środowiskowy Dom

Samopomocy w Anielinie powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów
powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) oraz organom

uprawnionym do otrzymywania Państwa danych na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający

z regulacji prawnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację
i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez

Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan

zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak
możliwości korzystania ze wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy w Anielinie.
9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.
10. Decyzje o Państwa danych nie będą podejmowane sposób zautomatyzowany, nie będą również

profilowane.

