KLAUZULA INFORMACYJNA
Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej
„Michała Archanioła” Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska –
Oddział w Szyldaku,
14 – 106 Szyldak, ul. Gdańska 14
NIP: 741-20-77-145, REGON: 015610149-00036

I.

Rodzaj i przyczyna przetwarzania danych:

1. Pana/Pani dane przetwarzane są w celu zapewnienia opieki w ramach świadczonych usług
w placówce.
2. Przesłanką do przetwarzania Pana/Pani danych jest:
a) art.9 ust. 2 pkt d), h) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) zgodnie z
b) Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
c) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w
sprawie domów pomocy społecznej
d) Ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
3. Pana/Pani dane osobowe przechowywane są 5 lat do końca okresu przedawnienia
potencjalnych roszczeń. Po tym okresie dokumentacja jest niszczona w sposób
uniemożliwiający jej odtworzenie.
4. Przetwarzane są następujące dane osobowe:
a) Imię, nazwisko, pesel, numer dokumentu tożsamości , adres, telefon, data urodzenia,
b) dane osób upoważnionych imię nazwisko i telefon,
c) dane o stanie zdrowie,
d)

II.

Prawa podmiotów których dane są przetwarzane

1. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania w każdej chwili.
2. Ze względu na przepisy prawa i obowiązki placówki nie ma Pan/Pani prawa do usunięcia,
ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez podmiot Państwa danych
przez okres 5 lat od zakończenia udzielania opieki.
3. W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym
prawem, może Pan/Pani wnieść skargę organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
4. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem ustawowym i dane te wymagane są
do świadczenia usług dla Pana/Pani przez DPS w Szyldaku.
5. Kontakt w sprawie Państwa danych osobowych możliwy jest pod adresem mail:

III.

Możliwość przekazania danych osobowych

1. Informujemy także, że placówka nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
w tym profilowania.
2. Dom Pomocy Społecznej „Michała Archanioła” w Szyldaku z uwagi na współpracę z
innymi podmiotami może przekazać im Pani/Pana dane osobowe.
3. Dane osobowe mogą również zostać przekazane na podstawie indywidualnych przepisów
prawa innym podmiotom.
4. W zakresie nieuregulowanym niniejszą polityką obowiązują przepisy z zakresu ochrony
danych osobowych.

