Klauzula informacyjna
dla pracowników Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej, ul. Koniecpolska 20, 29-100
Włoszczowa,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@dpswloszczowa.pl
3) celem przetwarzania jest zatrudnianie, pomoc socjalna, zapewnienie komercyjnych świadczeo socjalnych
oraz bezpieczeostwo i higiena pracy, organizacja pracy,
- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz
- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, jako zgody na publikację wizerunku i na przekazanie danych innym
podmiotom
- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora (monitoring wizyjny),
- na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. h jako niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do
oceny zdolności pracownika do pracy,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą

*
organy paostwowe jak Zakład Ubezpieczeo Społecznych, Urząd Skarbowy, celem zastosowania się do
wymogów przepisów o ubezpieczeniach społecznych, ubezpieczeniu zdrowotnym, regulacjom podatkowym
ściśle związanym z realizacją obowiązków pracodawcy wynikających z zawarcia umowy o pracę,
*
Medycyna Pracy,
*
inne instytucje w innym celu aniżeli realizacja obowiązków wynikających z umowy o pracę, na
podstawie zgody pracownika, włączając:
*
świadczenia z ZFŚS
*
Pakiet socjalny (ubezpieczenia grupowe)
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z regulacji prawnych /kryteria okresu
przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym
wykazie akt/ a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania
zgody,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych,
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest
dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w pkt. 3. W sytuacji dobrowolności podawania
danych osobowych pracownicy zostaną o tym fakcie poinformowani,
9) dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Klauzula informacyjna
dla umów zleceo, o dzieło oraz z kontrahentami (osobami z bazy CEIDG)
Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej, ul. Koniecpolska 20, 29-100
Włoszczowa,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@dpswloszczowa.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy
- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016r.
- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016r.
- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora (monitoring wizyjny),
- na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówieo Publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 1579),
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa lub
•
Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami prawa /kryteria okresu
przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym
wykazie akt/ a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania
zgody lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkowad odmową
zawarcia umowy,

9) dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


niepotrzebne skreślid

Klauzula informacyjna
dla mieszkaoców Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej, ul. Koniecpolska 20, 29-100
Włoszczowa,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@dpswloszczowa.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych i statutowych zadao Domu
Pomocy Społecznej,
- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016r.
- na podstawie Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769,1985, z 2018 r.
poz. 650,700, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów
pomocy społecznej, Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeo Społecznych, Rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu
środowiskowego oraz
- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, jako zgody na publikację wizerunku i na przekazanie danych innym
podmiotom
- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. d oraz Art. 9 ust. 2 lit. c, jako niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby,
której dane dotyczą, lub innej osoby
- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora (monitoring wizyjny),
- na podstawie Art. 9 ust 2 lit. h, jako niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej,
zapewnienia opieki zdrowotnej,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z regulacji prawnych /kryteria okresu
przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym
wykazie akt/ a w pozostałych przypadkach do momentu odwołania zgody,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych,
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest
dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w pkt. 3. W sytuacji dobrowolności
podawania danych osobowych mieszkaocy zostaną o tym fakcie poinformowani,
9) dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Klauzula informacyjna
dla opiekuna prawnego/kuratora Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej, ul. Koniecpolska 20, 29-100
Włoszczowa,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@dpswloszczowa.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana podopiecznego przetwarzane będą w celu realizacji
ustawowych i statutowych zadao Domu Pomocy Społecznej,
- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016r.
-na podstawie Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769,1985, z 2018 r.
poz. 650,700, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów
pomocy społecznej, Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeo Społecznych, Rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu
środowiskowego oraz
- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, jako zgody na publikację wizerunku i na przekazanie danych innym
podmiotom
- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. d oraz Art. 9 ust. 2 lit. c, jako niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby,
której dane dotyczą, lub innej osoby
- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora (monitoring wizyjny),
- na podstawie Art. 9 ust 2 lit. h, jako niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej,
zapewnienia opieki zdrowotnej,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana podopiecznego będą wyłącznie
podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana podopiecznego przechowywane będą przez okres
wynikający z regulacji prawnych /kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i
kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt/ a w pozostałych przypadkach do momentu
odwołania zgody,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz danych
osobowych Pani/Pana podopiecznego, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych,
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest
dobrowolne lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w pkt. 3. W sytuacji dobrowolności podawania
danych osobowych opiekunowie prawni/kuratorzy zostaną o tym fakcie poinformowani,
9) Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana podopiecznego nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany, w formie profilowania.


Mieszkaniec ubezwłasnowolniony całkowicie lub częściowo

Klauzula zgody i klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
w Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie

Klauzula Zgody
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
aktualnej i przyszłych rekrutacji

Częśd informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej, ul. Koniecpolska 20, 29-100
Włoszczowa,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@dpswloszczowa.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art.
6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu
Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji /
przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora*,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych,
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest
dobrowolne,
8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

* niepotrzebne skreślid

