
Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)ą  

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi zku zą  

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep ywu takich danychł  

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporz dzenie o ochronie danych)ą  

informujemy, i :ż

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy rodowiskowy DomŚ  

Samopomocy w P czniewie, ę ul. Wspólna 4, 99-235 P czniew, reprezentowanyę  

przez Dyrektora Renat  Wodziak.ę

2) Z Administratorem mo na skontaktowa  si  telefonicznie, pod numerem telefonuż ć ę  

43 678 13 55 lub za po rednictwem wiadomo ci e-mail, skierowanej na adres:ś ś  

psds@psdspeczniew.pl ,

3) przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony 

Danych, z którym mo liwy jest kontakt poprzez adres e-mail:ż  

piotrmariusz.karcz@gmail.com ,

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b d  w celu rozpatrzenia wnioskuę ą  

o zapewnienie dost pno ci,ę ś

5) Podstaw  przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 19 lipcaą  

2019 r. o zapewnieniu dost pno ci osobom ze szczególnymi potrzebami,ę ś

6) Odbiorcami danych osobowych b d  wy cznie podmioty uprawnione do uzyskaniaę ą łą  

danych osobowych na podstawie przepisów prawa i umów zawartych 

z Administratorem,

7) Dane osobowe przechowywane b d  przez okres niezb dny do realizacji wy eję ą ę ż  

wskazanego celu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym 

przepisami prawa,

8) Posiada Pani/Pan prawo do dania od Administratora dost pu do swoich danychżą ę  

osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usuni cia lub ograniczeniaę  

przetwarzania danych osobowych, a tak e do wniesienia sprzeciwu wobec ichż  

przetwarzania,
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9) Osoba, której dane dotycz , posiada równie  prawo do wniesienia skargi do organuą ż  

nadzorczego, czyli Prezesa Urz du Ochrony Danych Osobowych, w przypadkuę  

uznania, e przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnegoż  

rozporz dzenia o ochronie danych,ą

10)Pani/Pana dane osobowe nie b d  podlega  zautomatyzowanemu podejmowaniuę ą ć  

decyzji, w tym profilowaniu,

11)Administrator nie b dzie przekazywa  pozyskanych danych osobowych do pa stwę ł ń  

trzecich.


