
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.  
Treśd informacyjna dla mieszkaoców oraz rodziny mieszkaoca DPS w Skrzynnie. 
1. Administratorem Paostwa danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Skrzynnie. Z Administratorem danych można 

się skontaktowad: 

 przez adres e-mail: sekretariat@dpsskrzynno.pl; 

 telefonicznie: (43) 841 50 60. 

 listownie: Skrzynno 13, 98-311 Ostrówek; 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Można się z nim kontaktowad poprzez adres: e-mailem 

iod@dpsskrzynno.pllub pisemnie na adres naszej siedziby. Do IOD w DPS należy kierowad wyłącznie sprawy dotyczące 

przetwarzania Paostwa danych przez DPS, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich 

sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie. 

3. Pani/Pana dane osobowe, jako mieszkaoca, przetwarzane będą w celu realizacji pobytu i organizacji korzystania z usług 

oferowanych przez Dom Pomocy Społecznej, na podstawie 

 art. 6 ust. 1 pkt c i d RODO[1], 

 art. 107 pkt 5 b Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej),  

 art. 2 pkt 4,5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy 

społecznej   

 art. 5 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego 

wywiadu środowiskowego  

 art. 139 pkt 1 ust. 10 Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeo Społecznych ( 

 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  

 a w zakresie wykorzystania Pani/Pani wizerunku, na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 pkt a RODO (o ile została udzielona). 

4. Pani/Pana dane osobowe, jako członka rodziny lub odwiedzającego mieszkaoca, przetwarzane będą w celu zapewnienia 

bezpieczeostwa mieszkaocom oraz zapewnienia rozwoju relacji rodzinnych na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 lit. e Rozporządzenia 

ministra pracy i polityki społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej, a w zakresie 

wykorzystania Pani/Pana wizerunku, na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 pkt a RODO*1+, (o ile została udzielona). 

5. Dane z monitoringu przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeostwa pracowników i mieszkaoców Domu Pomocy 

Społecznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, d i f RODO[1], oraz na podstawie art. 22
2-3

 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 

pracy. Monitoring obejmuje teren zewnętrzny należący do Domu Pomocy Społecznej, wejścia do budynków oraz ciągi 

komunikacyjne. Monitoring nie obejmuje pomieszczeo sanitarnych, szatni, palarni. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą instytucje i urzędy upoważnione z mocy przepisów prawa. Ponadto odbiorcą 

Pani/Pana danych mogą byd podmioty z którymi Administrator zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie 

z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania 

danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze 

świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności 

pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych. 

7. Pani/Pana dane osobowe przestaną byd przechowywane gdy upłynie obowiązkowy okres ich przechowywania, zwłaszcza 

wskazany w przepisach o archiwizacji. Dane z monitoringu będą przetwarzane wyłącznie do celów, dla których zostały 

zebrane i przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy. W przypadku, gdy nagrania obrazu stanowią dowód w 

postępowaniu lub Dom Pomocy Społecznej powziął wiadomośd, iż mogą one stanowid dowód w postępowaniu, nagranie 

może byd przechowywane do czasu prawomocnego zakooczenia postępowania.   

8. Zgodnie z RODO*1+ przysługuje Pani/Panu: 

 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, 

w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub 

w ramach sprawowania władzy publicznej; 

 prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

 prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w prawnie wymaganym zakresie jest dobrowolne, ale brak podania danych 

może skutkowad odmową umieszczenia w DPS (dotyczy mieszkaoca) lub wstępu na teren DPS (dotyczy rodziny).  
 

*1+ 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  
 

 


