
 

Klauzula informacyjna 

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)  (DZ.U. UE L 2016.119.1) (zwanego dalej „RODO) informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy 

w Kodniu, siedzibą przy ul. Nadbrzeżnej 12, 21-509 Kodeń, tel. 509 168 

505,  sds.koden@wp.pl 

2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje Adam Purc - wyznaczony Inspektor Ochrony 

Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iod@adampurc.pl 

3. Administrator danych osobowych – Środowiskowy Dom Samopomocy w Kodniu - 

przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 

zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu: 

a) wypełnienia obowiązków ciążących na Środowiskowym Domu Samopomocy w Kodniu 

wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. l lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b, h RODO), 

b) realizacji zawartych umów z kontrahentami (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

c) w pozostałych przypadkach Pani /Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na 

podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody 

(zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a, RODO). 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami 

Pani/Pana danych osobowych mogą być:  

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające 

na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają  

z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 

b)   inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe 

dla których Administratorem jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Kodniu. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów 

przetwarzania oraz przez wymagany prawem okres archiwizacji danych. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu. 

8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, 

której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma 

charakter dobrowolny. 

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

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami 

umowa. Skutkiem braku podania danych będzie brak możliwości załatwienia sprawy zgodnie 

ze złożonym wnioskiem / żądaniem. 

10. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych 

w przepisach prawa. 

11. W przypadku powzięcia informacji, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860-70-86. 

12. Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i 

nie są poddawane profilowaniu. 

 

 

mailto:iod@adampurc.pl

