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Klauzula informacyjnych dla pracowników Domu Pomocy Społecznej dla Osób 

w Podeszłym Wieku oraz Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Rzeszowie 

Zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, iż: 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej dla Osób w 

Podeszłym Wieku oraz Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Rzeszowie, 35-225 Rzeszów, 

ul. H. Sucharskiego 1, 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, funkcję tę pełni Pan Maciej Golarz, z 

którym można się kontaktować w przypadku wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania 

danych osobowych. Kontakt poprzez e-mail: iod2@erzeszow.pl lub pisemnie na adres 

Administratora.  

3) Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu związanym z nawiązaniem i przebiegiem 

zatrudnienia oraz celach służbowych związanych z realizacją statutowych zadań jednostki; 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa pracy (w 

szczególności art. 22
1
 KP), przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych, przepisów prawa podatkowego, przepisów prawa regulujących kwestie 

ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych przepisów prawa regulujących 

zatrudnienie; Podstawę przetwarzania może stanowić także Pana/Pani dobrowolna zgoda w 

przypadku czynności nieregulowanych przepisami prawa  

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą: 

a) przez czas określony w przepisach prawa, w związku z ustawą o narodowym zasobie 

archiwalnym, 

b) do czasu ustania celu ich przetwarzania,  

6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa w szczególności osoby upoważnione, które przetwarzają 

dane osobowe w ramach powierzonych zadań (m.in. obsługa personalna, rachuba płac, 

sprawy socjalne, BHP, obsługa informatyczna), organy podatkowe, organy właściwe w 

zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz inne organy uprawnione do 

uzyskiwania określonych informacji w związku z zatrudnieniem oraz podmioty 

przetwarzające na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych z Administratorem; 

7) Przysługuje Pani/Panu prawo, na zasadach przewidzianych w RODO, do żądania od 

Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz ograniczenia 

przetwarzania,  

W przypadku przetwarzania na podstawie zgody przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej 

zgody w dowolnym momencie, której cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

Prawo do usunięcia danych osobowych, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu 

wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej (brak innej przesłanki legalizującej), na zasadach art. 17 RODO; 

8) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z 

podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu, Pani/Pana dane nie będą przekazane 

odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem 

Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej. 

9) Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy powołanego rozporządzenia; 

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, w innych przypadkach jest 

dobrowolne (zgoda osoby), jednakże niepodanie danych może skutkować niepodjęciem 

działań bądź niezrealizowaniem czynności, do której dane osobowe są potrzebne; 


