
Klauzula informacyjna dla Opiekunów prawnych/kuratorów  
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej 
„RODO”) informujemy, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie,  
ul. 3 Maja 116, 09-227 Szczutowo, dane do kontaktu:  

a) telefon: (24) 276 74 74; (24) 276 74 75 

b) e-mail: sekretariat@dpsszczutowo.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Pana Konrad Matlęgę. W sprawach dotyczących ochrony 
danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem wysyłając e-mail na adres: 

ido@dpsszczutowo.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: 

 W celu organizacji pobytu Pani/Pana podopiecznego w DPS oraz świadczenia usług bytowych, opiekuńczych, 
wspomagających i edukacyjnych wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004r.  
o pomocy społecznej (w szczególności art. 55, Dz.U. 2018r. poz. 1508 z późn. zm.)  
oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r.  
w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. 2018r. poz. 734) – czyli w celu realizacji obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. „c” RODO, 

 w celu realizacji zadań zleconych jednostce przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, 

 w celu wykorzystania Pani/Pana wizerunku przez DPS w Szczutowie (np. w celu publikacji zdjęć  
z Pani/Pana wizerunkiem w mediach społecznościowych), Pani/Pana dane będą przetwarzane 
na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO. 

4. Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, dla 
których są przetwarzane, lub w przypadku danych uzyskanych na podstawie zgody – do momentu jej cofnięcia, a 
następnie w celach archiwalnych zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, ustalonym dla DPS w 
Szczutowie.  

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być, w ramach przetwarzania opisanego powyżej, udostępnione innym 
podmiotom świadczącym usługi na rzecz DPS w Szczutowie np.: 

 podmiotom świadczącym usługi prawne, 

 podmiotom leczniczym, 

 firmom pocztowym, kurierskim, 

 dostawcom usług IT oraz dostawcom oprogramowania użytkowego, 

 podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa (np. ośrodki pomocy 
społecznej, towarzystwa ubezpieczeniowe,).  

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub ich przenoszenia. Przysługuje Pani/Panu również prawo 
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo  
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  

7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.  

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zamieszkania Pani/Pana podopiecznego w DPS w 
Szczutowie oraz do świadczenia przez DPS w Szczutowie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i 
edukacyjnych. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zamieszkania w Domu 
Pomocy Społecznej. Natomiast w przypadku danych uzyskanych na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo jej 
cofnięcia w każdym momencie.  
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