
 Klauzula informacyjna 

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, 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy 

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

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz 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.  

Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać 

Twoje dane w celu świadczenia usług, o których mowa w art. 51a ust. 2 ustawy o pomocy 

społecznej; 

na podstawie: ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1769, 1985, z 2018 r. poz. 650, 700 ); rozporządzenia MPiPS z dnia 9 grudnia 

2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy ( Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586 

z późn. zm.) 

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być uprawnione podmioty na podstawie 

przepisów prawa. 

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to 

niezbędne do celów przetwarzania danych osobowych i w zakresie niezbędnym do realizacji 

tych celów oraz przez okres zgodny z kategorią archiwalną, wynikającą z ustawy z dnia 

14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506, 

1948, z 2017 r. poz. 1086). 

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, 

chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas 

ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw 

i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub 

obrony roszczeń. 

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci również: prawo dostępu do swoich danych oraz 

otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do 

usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo 

do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym  i stanowi warunek świadczenia usług 

przez ŚDS w Lubartowie. 

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać 

profilowaniu. 

 

 

 


