
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZIN/OPIEKUNÓW PRAWNYCH/OSÓB 
UPOWAŻNIONYCH/KURATORÓW MIESZKAŃCÓW W ZAKRESIE 

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie, reprezentowany przez Dyrektora, 
jako administrator Pani/Pana danych osobowych na podst. art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 6 ust. 1 
lit. b oraz art. 14 Rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 
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 (Dz. Urz. UE Nr 119) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanego dalej 
RODO, informuje, że: 

1) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków 
i wykonywania szczególnych praw przez administratora do celów zabezpieczenia 
społecznego i ochrony socjalnej (art. 9 ust 2 lit. b RODO), 

2) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 
sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej, 

3)  Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie 
na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 

4) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą 
poddawane profilowaniu, 

5) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat od zaprzestania świadczenie 
usług przez Dom Pomocy Społecznej dla mieszkańca, licząc od 1 stycznia roku następującego 
po roku, w którym zaprzestano świadczenia usług. 

W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Ma Pani/Pan prawo do żądania od Domu Pomocy Społecznej w Krakowie: 

1) dostępu do swoich danych osobowych (na zasadach określonych w  art. 15 RODO); 

2) sprostowania Pani/Pana  danych osobowych (na zasadach określonych w  art. 16 RODO). 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 

  

Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych: 

Adres: ul. Łanowa 39, 30-725 Kraków, pokój nr.125 

Adres mailowy: rodo@dpslanowa39.pl 


