Załącznik nr 14 B do polityki bezpieczeństwa

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla spadkobierców mieszkańców DPS
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Grudziądzu,
ul. Parkowa 12, 86-300 Grudziądz.
2. Korespondencję w sprawie danych osobowych należy kierować na adres jak wyżej, elektronicznie na email rodo@dps.grudziadz.com.pl lub na numer telefonu 56 4517520.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest zgodne z prawem, odbywa się m.in. na podstawie
art. 6 ust.1 lit. c oraz f RODO jest bowiem niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze (tj. zapewnienia prawidłowości likwidacji depozytów pozostałych po zmarłych
mieszkańcach DPS).
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne celem potwierdzenia zasadności likwidacji depozytów.
W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie ww. czynności.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być między innymi: odpowiednie organy kontroli
zgodnie z przepisami prawa, Sądy Powszechne, Urząd Skarbowy, informatyk świadczący usługę
zabezpieczania, monitorowania systemu oraz archiwizacji danych, Prokuratura, Policja, Straż Miejska
i inne organy ścigania, komornik sądowy, kancelaria radcy prawnego, poczta polska.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny dla zapewnienia prawidłowości
likwidacji ww. depozytów, a następnie zostaną zarchiwizowane.
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
8. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego
prawa, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.

Przyjęłam/Przyjąłem do wiadomości

____________________________________
(data i podpis)
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