
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

I. Administrator danych osobowych 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią  
w Kuniowie, ul. Zamkowa 6, 46-200 Kluczbork, nr tel. 77 418 76 13, adres e-mail: sds@kluczbork.pl 

II. Inspektor Ochrony Danych 
Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych – p. Katarzyna Żuchaj, z którym można się skontaktować  
w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez e‑mail: iod@sds.kluczbork.pl 

III. Cele i podstawy przetwarzania 
Pani/Pana dane przetwarzane są w celu uczestniczenia w zajęciach do Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Kluczborku z filią w Kuniowie. Natomiast regulacje prawne, na podstawie których przetwarzamy Państwa dane 
osobowe to; 

• art.6 ust.1 lit. b. RODO (wykonywanie zadań realizowanych przez ŚDS na podstawie umowy) 

• art.6 ust.1 lit. e. RODO (wykonywanie zadań realizowanych przez ŚDS w interesie publicznym) 

• art.6 ust.1 lit. c. RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) 

• Ustawa z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej 

• Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 o ochronie zdrowia psychicznego 

• Ustawa z dnia 08 marca 1990 o samorządzie gminnym 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych 
domów samopomocy 

Ponadto w celach promocyjnych placówki mogą być również przetwarzane dane dotyczące wizerunku – po 
uzyskaniu Pani/Pana zgody, na podstawie art.6 ust.1 lit. a. RODO. 

IV. Odbiorcy danych 
Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: do Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kluczborku, do firmy ubezpieczeniowej oraz do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów 
prawa. 

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 

Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Niemniej jednak 
informujemy, iż w przypadku udostępniania danych na portalu społecznościowym Facebook będą one znajdować 
się na serwerach umieszczonych poza granicami Unii Europejskiej. 

VI. Okres przechowywania danych 
Pani/Pana dane będą przechowywane przez 25 lat. Natomiast w przypadku danych pozyskanych na podstawie 
Pani/Pana zgody będą one przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, do których zostały zebrane 
lub też do czasu wycofania Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie. 

VII. Pani/Pana prawa: 
Przysługuje Pani/Panu: 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
c) prawo do usunięcia danych: 

Jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali dane, może Pani/Pan zażądać, 
abyśmy je usunęli. 

d) ograniczenia przetwarzania danych; 
Może Pani/Pan zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich 
przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy 
nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy 
je usunęli, bo są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego 
przez Państwo sprzeciwu względem przetwarzania danych. 

e) prawo do przenoszenia danych: 
Ma Pani/Pan prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym 
się do odczytu maszynowego np. format „.csv” dane osobowe Państwa dotyczące, które nam dostarczono 
na podstawie umowy lub Państwa zgody. Może Pani/Pan też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio 
innemu podmiotowi; 

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: 
Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, można złożyć w tej sprawie 
skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego; 
 
 



g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych: 
     W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych,  
     które  przetwarzamy na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność  
     z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem; 
 
VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.  
a w pozostałych jest dobrowolne. 
 
IX. Profilowanie  
Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 


