
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.  
Treśd informacyjna dla osób odwiedzających mieszkaoców w 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-mail 

iod@dpsskrzynno.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby. Do IOD w DPS należy kierowad wyłącznie sprawy 
dotyczące przetwarzania Pani/Pana 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. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes DPS w Skrzynnie 
(art. 6 ust. 1 lit. F RODO*1+) . Prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie bezpieczeostwa osób mieszkających 
w DPS w Skrzynnie. 

4. Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom w szczególności na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa.  

5. Będziemy przechowywad Pani/Pana dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane 
a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach– przez czas określony w tych przepisach 

6. 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) 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu  uzyskania zgody na wejście i 
poruszanie się na terenie DPS Skrzynno.W przypadku niepodania swoich danych osobowych , nie uzyska Pani/Pan 
zgody na wejście na teren DPS w Skrzynnie. 
 

*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 (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 
2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) – nazywanego dalej RODO 


