
KLAUZULA INFORMACYJNA - PODOPIECZNI DPS 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej ul. Pawia 31, 81-

078 Gdynia. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem mailowym:               

iodo@dps-gdynia.pl 

3. Dane osobowe pracowników Administratora, są przetwarzane w celu wypełnienia 
obowiązków pracodawcy wynikających z przepisów prawa.  

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: 

a. Ustawa z dnia 21 października 2009 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2009 r. Nr 175, poz. 
1362, tekst jednolity z późn. zm.). 

b. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2008 r. Nr 
223, poz. 1458). 

c. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.). 

d. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2009 r. Nr 157, poz. 
1240, z późn. zm.). 

e. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1592 z późn. zm.). 

f. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie 
domów pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 31 października 2005 r.). 

g. Uchwały Rady Miasta Gdyni i Zarządzenia Prezydenta. 

h. Innych przepisów prawa dotyczących działalności domów pomocy społecznej. 

i. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. art.6 ust 1 lit. c. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.  
6. Okres przez który dane osobowe będą przechowywane: okres niezbędny, wynikający z 

przepisów prawa.  
7. Informujemy, iż ma Pani/Pan prawo do: 

 
1) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, 
2)  przenoszenia danych, 
3) wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w wypadku gdy Administrator 

zamierza je przetwarzać w celach marketingowych, lub wobec przekazywania tych 
danych innemu administratorowi danych;  

5) uzyskania wyczerpującej informacji dotyczącej: 
a) występowania Pani/Pana danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego 

siedziby,  
b) celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze,  
c) stanu od kiedy przetwarza się Pani/Pana dane w zbiorze,  
d) ewentualnym źródle pozyskania danych, 
e) udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub 

kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane. 
 
 



 
 

 
8. Informujemy ponadto, iż: 

 
1) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów 

prawa.   
2) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

w tym profilowaniu. 


