
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Realizacja obowiązku  informacyjnego w związku z  wymogami art. 13  ust. 1 i ust. 2 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), przekazujemy wymagane prawem informacje: 

 
Administrator danych 

osobowych 

 
Administratorem danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Łubiu z siedzibą przy ul. Pyskowickiej 34 w Łubiu reprezentowany przez 

Dyrektora DPS, tel. 32 233-12-24. 

Inspektor ochrony 

danych 

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących podmiotowi danych na mocy 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. można kontaktować się z Inspektorem ochrony 

danych pod adresem e-mail: weronika.kobylarczyk@dpslubie.pl 

 
Cel przetwarzania 

danych osobowych 

 
 Dane osobowe Mieszkańców (w tym ich opiekunów prawnych) przetwarzane będą w celach: 

1)  Organizacji   Mieszkańcom  pobytu   w   Domu   Pomocy  Społecznej   w   Łubiu   oraz  zapewnienia  im   usług  bytowych,   opiekuńczych 

i wspomagających na podstawie przepisów prawa: 

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2019 r poz. 1507 z późn.), 

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. 2012 poz. 964). 

w związku z art. 6 ust.1 lit. c - Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – „przetwarzanie 

jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze” oraz art.9 ust.2 lit.a – „osoba której dane dotyczą wyraziła 

wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach”. 

2) Organizacji pomocy w dostępie do usług zdrowotnych, promocji Domu Pomocy Społecznej w Łubiu i fotorelacji z tych wydarzeń poprzez 

udostępnianie na stronie internetowej Domu, wyłącznie poprzez zgodę Mieszkańca/opiekuna prawnego na podstawie Rozporządzenia parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. art.6 ust.1 lit.a – „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie 

swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”. 



 Dane osobowe pracowników przetwarzane będą w celu: 

1) realizacji umów o pracę lub cywilnoprawnych, na podstawie przepisów prawa: 

-Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) 

w związku z art.6 ust.1 lit.c Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – „przetwarzanie jest 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”, art.6 ust.1 lit.b – „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 

umowy”, art.6 ust.1 lit.a - „osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie 

określonych celów”. 

2) rekrutacji, na podstawie przepisów prawa: 

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy art.221 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) i zgody kandydata do pracy. 

3) promocji Domu Pomocy Społecznej w Łubiu i fotorelacji z tych wydarzeń poprzez udostępnianie na stronie internetowej Domu, wyłącznie w 

przypadku wyrażenia zgody przez Pracownika na podstawie Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. art.6 ust.1 lit.a – „osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie 

określonych celów”. 

 
Odbiorcy danych 

osobowych 

 
1) W związku z przetwarzaniem danych osobowych odbiorcami danych będą wyłącznie organy publiczne i instytucje uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym administrator powierzy przetwarzanie danych. 

2) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

3) Dostęp do danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Domu Pomocy Społecznej w Łubiu mają wyłącznie upoważnieni pracownicy, 

i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków służbowych. 

 
Okres 

przechowywania 

danych osobowych 

 
Dane osobowe przechowywane będą przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 



 
Prawo dostępu 

 
Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje: 

- prawo dostępu do swoich danych osobowych, 

- żądanie od administratora ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

- przenoszenia danych, 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 2016/67 

art. 6 ust.1 lit.a lub art.9 ust.2 lit.a), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie 

zgody. 

 
Prawo 

do wniesienia skargi 

 
W przypadku jeżeli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, przysługuje prawo wniesienia skargi dotyczącej ochrony danych osobowych 

do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
Informacje 

o dobrowolności 

lub obowiązku 

podania danych 

 
1) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa lub zawarta miedzy stronami 

umowa. 

2) W pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, 

której danej dotyczą udzielonej administratorowi danych osobowych. 

 

 
 

Przepisy prawa: 

 
- Rozporządzenie 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 

 
- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 r. poz. 1781) 


