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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 umowy o praktyki zawodowe.  

 

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 na podstawie art. 6 ust. 1  

lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania 

umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia 

działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem 

umowy. 

 

Kategorie odbiorców 

danych 

 

Podane przez Panią dane osobowe będą udostępniane podmiotom 

realizującym czynności nadzorcze i kontrolne nad Domem Pomocy 

Społecznej „Budowlani” w Warszawie. 

 

Przekazywanie danych 

poza Europejski 

Obszar Gospodarczy 

(EU) 

Pani/Pana dane  nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
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Okres przechowywania 

danych 

 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do 

realizacji celów o których mowa powyżej, a po tym czasie przez okres 

oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa.  

 

Przysługujące 

Pani/Panu prawa 

 

 Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych 

(art. 15 RODO),  ich sprostowania (art. 16 RODO), ograniczenia 

ich przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

w art. 18 ust. 2 RODO)
*
.  

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

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

dotyczy naruszenia przepisów RODO. 

 Nie przysługuje Pani/Panu: 

o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d, e RODO prawo do usunięcia 

danych osobowych  

o prawo do przeniesienia danych, o którym mowa w art. 20 

RODO, 

o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec 

przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6  ust. 1 

lit. c 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. 

W przypadku nie podania danych nie będzie możliwa realizacja 

zawartej umowy  

 

 

 

…………………………..    ………………………….…………….. 
    (data)       (czytelny podpis osoby odbywającej praktykę zawodową) 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

*Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 

ochrony prawnej lub celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej 

lub państwa członkowskiego 


