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Klauzula informacyjna dla kontrahentów Domu Pomocy 

Społecznej dla Osób w Podeszłym Wieku oraz Osób 

Niepełnosprawnych Fizycznie w Rzeszowie 

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 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) Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i podstawą prawną przetwarzania 

jest: 

 zawarcie i wykonanie umowy, której Pani/Pan jest stroną, na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, 

 wykonywania ciążących na Domu Pomocy Społecznej obowiązków prawnych, w 

tym w szczególności obejmujących wystawianie i przyjmowanie dokumentów, w 

tym dokumentów księgowych oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub 

obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych. 

4) 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,  

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

obowiązujących przepisów prawa, 

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, 

na zasadach przewidzianych w RODO, następujące uprawnienia: 

a) prawo dostępu do danych osobowych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku 

gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia 

zapomnianym), w przypadku gdy: 

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób 

przetwarzane, 

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych 

osobowych, 

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy 

prawnej przetwarzania danych, 

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku 

wynikającego z przepisów prawa; 
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d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, 

gdy: 

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, 

sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której 

dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do 

czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są 

nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

7) 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. 

8) 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; 

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

przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, podanie danych 

osobowych jest także warunkiem zawarcia umowy, a odmowa podania danych 

skutkować będzie niemożliwością jej zawarcia; 

 

 

 

 


