
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Działając na podstawie przepisów  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) – dalej zwanego 
„Rozporządzeniem”, Środowiskowy Dom Samopomocy w Swarzędzu informuje, iż: 

1. Administrator danych osobowych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy w 
Swarzędzu, z siedzibą w Swarzędzu (62-020), ul. Piaski 4, tel. tel. 616510584, adres e-mail: 
sds@opsswarzedz.pl. 

2. Inspektor Ochrony Danych: 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Swarzędzu wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane 
kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 

a) Mateusz Oskroba, adres e-mail: inspektorsds@opsswarzedz.pl; 

b) tel.: 616510584; 

c) adres: Środowiskowy Dom Samopomocy w Swarzędzu, ul. Piaski 4, 62-020 Swarzędz 

3. Cele i podstawy przetwarzania: 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w 
Swarzędzu w celu należytego wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym 
przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Swarzędzu, które polegają na: świadczeniu usług 
w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności 
społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie 
czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. Podstawą prawną dla 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Art. 51a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1508 ze zmianami) oraz 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie 
środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586 ze zmianami) w 
związku z art. 6 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia  

Jednocześnie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Swarzędzu dla potrzeb ochrony mienia komunalnego zgodnie z art. 50 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze 
zm.) w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia. 

4. Odbiorcy danych: 

Pana/Pani dane osobowe są lub mogą być ujawniane podmiotom trzecim: 

a) w celu realizacji obowiązków ciążących na Środowiskowym Dom Samopomocy w 
Swarzędzu, a wynikających z odrębnych przepisów prawa; 



b) o ile okaże się to niezbędne do realizacji celów określonych w punkcie 3 – 
podwykonawcom zaangażowanym przez Środowiskowy dom Samopomocy w Swarzędzu , w 
tym Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Swarzędzu, który zapewnia obsługę Środowiskowemu 
Domowi Samopomocy w Swarzędzu, dostawcom usług IT oraz z zakresu doradztwa 
prawnego; 

c) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub 
działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z 
przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

5. Okres przechowywania danych: 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w 
Swarzędzu przez okres świadczenia Pani/Panu usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy 
oraz przez okres 5 lat po zakończeniu świadczenia tych usług. Następnie dane te zostaną 
zarchiwizowane zgodnie z właściwymi przepisami prawa.  

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu ochrony mienia komunalnego 
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres niezbędny dla potrzeb 
ochrony własnych interesów przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Swarzędzu, w tym 
mienia komunalnego nie dłuższy jednak niż do chwili przedawnienia roszczeń 
przysługujących Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Swarzędzu względem osoby, 
której dane dotyczą. 

6. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu: 

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie są i nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

7. Przysługuje Pani/Panu m.in. prawo: 

a) do sprawdzenia, czy i jakie dotyczące Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Swarzędzu, a także do otrzymania kopii tych danych; 

b) do żądania sprostowania, uzupełnienia lub usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych, jeśli są one przetwarzane w sposób błędny lub niezgodny z 
prawem; 

c) w określonych okolicznościach - do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych; 

d) do wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych, tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

8. Informacja o źródle danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe mogą być również pozyskane przez Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Swarzędzu bezpośrednio od podmiotu kierującego Panią/Pana do 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Swarzędzu. 

9. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych: 



Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do 
skorzystania przez Panią/Pana z usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Swarzędzu. 

 

 

 

 

 


