
 Klauzula informacyjna  
dotycząca danych osobowych dla wnioskodawców 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – 

dalej RODO – informujemy: 

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

w Lubartowie z siedzibą przy ulicy Lubelskiej 119, 21 – 100 Lubartów. 

2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować 

w sprawach ochrony swoich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej 

pod adresem e-mail iod.sds.lubartow@gmail.com; pod numerem telefonu 81 854 25 83; 

lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany wyżej.  

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia kierowanej do ŚDS w 

Lubartowie sprawy (wniosek, skargai, informacja publiczna i inne) oraz udzielenia 

stosownej odpowiedzi;  

4. Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w stosunku do danych osobowych, co do 

których brak jest obowiązku ich przetwarzania, przewidzianego w przepisach prawa. 

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora przez 

upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.  

6. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem 

przypadków przewidzianych przepisami prawa. 

7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

wskazanych w ust. 3 jak również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów 

prawa.  

8.  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość 

rozpatrzenia kierowanego do ŚDS w Lubartowie wniosku oraz udzielenia stosownej 

odpowiedzi.  

9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Państwu:  

a) prawo dostępu do treści swoich danych, 

 b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, 

 c) prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w 

przypadkach przewidzianych prawem,  

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,  

e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

o ochronie danych osobowych. 

Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać 

profilowaniu. 

 

 


