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Dom Pomocy Społecznej „Budowlani” – dalej DPS, przekazuje informacje dotyczące 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez DPS, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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   (Dz. 

Urz. UE L 119, s.1) – dalej RODO, w związku z zawarciem przez Panią/Pana umowę o pracę. 

 

 

Administrator danych 

osobowych 

Dom Pomocy Społecznej „Budowlani” 

ul. Elekcyjna 6 

01-128 Warszawa 

NIP 527-21-98-415     REGON 010060939 

Dane kontaktowe 

administratora 

 

Z Administratorem można się skontaktować: 

 telefonicznie pod numerem: 22 836 66 62 w. 101 

 pod adresem e-mail: sekretariat@dpsbudowlani.pl 

 pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Dom Pomocy 

Społecznej „Budowlani” ul. Elekcyjna 6, 01-128 Warszawa 

 

Dane kontaktowe 

inspektora ochrony 

danych osobowych 

 

Z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować: 

 telefonicznie pod numerem: 22 836 66 62 w. 101 

 pod adresem e-mail: iod@dpsbudowlani.pl 

 

Cel przetwarzania 

danych, podstawa 

prawna oraz prawnie 

uzasadnione interesy 

DPS 

 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzanie w celu wykonywania 

umowy o pracę (zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego 

i zdrowotnego - także członków rodziny o ile jest taka potrzeba, 

zgłoszenie do urzędu skarbowego, korzystanie z praw osób 

niepełnosprawnych, korzystanie ze świadczeń zakładowego funduszu 

świadczeń socjalnych, lekarskie badania profilaktyczne 

i epidemiologiczne) i jest niezbędne do wypełnienia wymogów 

prawnych (art. 6 ust. 1 pkt b i c RODO) 

 

Kategorie odbiorców 

danych 

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom 

uczestniczącym w procesie związanym z wszelkimi czynnościami 

związanymi ze świadczeniem pracy a wynikającymi z przepisów 

prawa – zatrudnienie, rozwiązanie stosunku pracy, medycyna pracy, 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, urząd skarbowy oraz podmiotom 

realizującym czynności nadzorcze i kontrolne nad Domem Pomocy 

Społecznej „Budowlani” w Warszawie. 
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Przekazywanie danych 

poza Europejski 

Obszar Gospodarczy 

(EU), Norwegię, 

Liechtenstein i Islandię 

Pani/Pana dane  nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

Okres przechowywania 

danych 

 

Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 14 

lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

 

Przysługujące 

Pani/Panu prawa 

 

 Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,  

ich sprostowania (poprawienia, uzupełnienia), usunięcia, 

ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do 

wniesienia sprzeciwu oraz inne uprawnienia w tym zakresie 

wynikające  

z obowiązujących przepisów prawa. 

 Gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie 

danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej 

zgody  

w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,  

z obowiązującym prawem. 

 Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczy naruszenia przepisów Rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

Profilowanie 

 

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany 

w tym również w formie profilowania. 

 

Informacje o wymogu 

lub dobrowolności 

podania danych oraz 

konsekwencjach ich 

niepodania 

Podanie danych jest wymogiem ustawowym i w przypadku ich 

niepodania nie będzie możliwe zawarcia umowy o pracę. 

 

 

…………………………….     ………………………….………….. 
                          (data)                           (czytelny podpis) 

 


