
Załącznik 1a 
 

RODO 

Dom Pomocy Społecznej w Głownie im. Jana Pawła II 

Klauzula informacyjna dotycząca mieszkańców 
 

Dom Pomocy Społecznej w Głownie im. Jana Pawła II 
 

1.  Drogi Mieszkańcu. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dom Pomocy    
Społecznej w Głownie im. Jana Pawła II zwany dalej: „Administratorem”.  

Może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: 95-015 Głowno, 
ul. Karasicka 51 lub telefonując pod numer: 42 716 30 01. 
Może Pani/Pan również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem 
powołanego przez niego inspektora ochrony danych – Mariusz Stasiak vel Stasek, 
pisząc na adres:  biuro@msvs.com.pl  
 

2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne w związku z obowiązkiem 
prawnym ciążącym na administratorze – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

 
3. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 12 marca 

2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1769 ze zm.) oraz zadań 
zleconych Jednostce przez podmioty uprawnione na podstawie przepisów odrębnych. 
Dane osobowe udostępniamy jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa oraz podmiotom, którym Administrator powierza przetwarzanie 
danych tj. Firmie informatycznej serwisującej oprogramowanie, firmie serwisującej 
monitoring wizyjny, Radcy Prawnemu, Informatykowi oraz podmiotom leczniczym 
z którymi Administrator współpracuje, szczegółowych informacji na temat tych 
podmiotów może Pani/Pan w dowolnym momencie uzyskać w Sekretariacie. 

 
4. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana  danych do państwa trzeciego ani 

do organizacji międzynarodowych.  
 

5. Pani/Pana  dane będą przechowywane nie dłużej niż okres pobytu oraz okres 
wynikający z konieczności Archiwizowania dokumentów dotyczących Pani/Pana 
pobytu. 

 
6. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, 

ich sprostowania, zaktualizowania, usunięcia, jeżeli administrator nie ma prawa już 
przetwarzać Pani/Pana  danych. 

 
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana  danych osobowych przez Administratora 

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 
8. Przekazanie nam Pani/Pana  danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 
 
9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec 

Pani/Pana  zautomatyzowanych decyzji. 
 


