
 

Klauzula informacyjna dla osób wchodzących na teren  

Domu Pomocy Społecznej „Budowlani” 

Strona 1 z 2 

 

 

 

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 zapewnieniem bezpieczeństwa osób 

mieszkających w DPS „Budowlani”. 

 

 

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 

 

W DPS „Budowlani” przetwarzane są dane osobowe osób 

odwiedzających mieszkańców DPS „Budowlani” oraz kontrahentów 

DPS „Budowlani” w postaci: imię i nazwisko, nazwa kontrahenta  

w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób mieszkających w DPS 

„Budowalni”. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 pkt. c RODO) 

i niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której  dane 

dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 pkt. d). 

 

Kategorie odbiorców 

danych 

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane, 

w przypadkach tego wymagających, organom ścigania (policja, 

prokuratura) oraz sądom powszechnym. 
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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 5 lat. 

W przypadku prowadzenia postępowań wynikających z prawa 

karnego, dane będą przechowywane do momentu zakończenia tych 

postępowań. 

 

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. 

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

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

dotyczy naruszenia przepisów RODO. 

 

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 wynikającym z przepisów prawa.  

 

 

    

 

 

 

ADMINISTRATOR 


