Załącznik nr 3
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – ŚWIADCZENIE
SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO” informujemy,
iż:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kruszynie z siedzibą przy ul. Kmicica 5, 42-282 Kruszyna reprezentowany przez
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszynie.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
1) pod adresem poczty elektronicznej: lukaszwencek@icloud.com
2) pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu analizy zapytania ofertowego o cenę na
świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w
miejscu zamieszkania.
4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie organom lub podmiotom publicznym
działającym w zadaniu dot. świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów
wskazanych powyżej. Dane będą następnie przechowywane w celach archiwalnych, przez
okres 10 lat, zgodnie z kategorią archiwalną „B10” wynikającą z rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH:
1. Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.
2. Do sprostowania (poprawiania) swoich danych.
3. Do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy:
– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób
przetwarzane,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z
przepisów prawa,
– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych.
4. Do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu
Administratora –przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że
będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do realizacji zadania narzuconego
przez powszechnie obowiązujące prawo.
Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.
………………………………………………………
Data i czytelny podpis osoby przyjmującej informację

