KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW SUBSYDIOWANYCH
W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dom Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie, reprezentowany przez Dyrektora, jako
administrator Pani/Pana danych osobowych na podst. art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 Rozporządzenia nr
2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27.04.2016 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 (Dz. Urz. UE Nr 119) (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych, zwanego dalej RODO, informuje, że:
1) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia ewidencji pracy,
2) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz
pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego
Funduszu Społecznego na lata 2014-2020,
3) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na
podstawie obowiązujących przepisów prawa,
4) wizerunek Pani/Pana jako dane biometryczne nie będą przekazywane innym organom
i podmiotom,
5) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą
poddawane profilowaniu.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat po ustaniu współpracy z DOMEM,
licząc od 1 stycznia roku następującego po roku zaprzestania wykonywania prac na rzecz DOMU.
W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Ma Pani/Pan prawo do żądania od Domu Pomocy Społecznej w Krakowie:
1) dostępu do swoich danych osobowych (na zasadach określonych w art. 15 RODO);
2) sprostowania Pani/Pana danych osobowych (na zasadach określonych w art. 16 RODO).
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych:
Adres: ul. Łanowa 39, 30-725 Kraków, pokój nr. 125
Tel.: 12 6532247 wew. 11
Adres mailowy: rodo@dpslanowa39.pl

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z powyższymi informacjami
Kraków dnia ……………………………..……Podpis……………………………..

