
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych               
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3, 39- 400Tarnobrzeg 

2) inspektorem ochrony danych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tarnobrzegu 
jest Pan/Pani Agnieszka Strońska, dane kontaktowe e-mail: sds_tarnobrzeg@op.pl, tel. 
kom. 661 060388 tel. stacjonarny 15 8236597. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających              
z przepisów prawa: 
- ustawa o pomocy społecznej (t.j.Dz. U. 2017 poz. 1769 ze zm.). 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie 
środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. 2010 nr 238, poz. 1586 ze zm). 
 
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą przeszkoleni i upoważnieni pracownicy                  
do przetwarzania tych danych, w zakresie wynikającym z zakresu swoich obowiązków. 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską. 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów oraz 
zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji  i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14 , poz. 67 ze zm.). 

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia. 

8) Przetwarzanie odbywa się  na podstawie art. 6 pkt. 1 c RODO. 

9) Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy 
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.; 

10) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 

Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych 
będzie: 

- odmowa korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu. 

10) Pani/Pana dane niebędąprzetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w 
formie profilowania.  

 


