
Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679 z  dnia  27  kwietnia  2016  w sprawie  ochrony osób
fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego
przepływu takich danych informuje, że:

1.  Administratorem  Państwa  danych  osobowych  jest  Dom  Pomocy  Społecznej
w Srebrnej Górze z siedzibą w Srebrna Góra 62, 62-120 Wapno reprezentowany przez
Dyrektora.
2. W DPS został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest
przez adres e-mail: iod@huspremium.pl
3. Dom Pomocy Społecznej  przetwarza i będzie przetwarzała Państwa dane osobowe: 

a) w celu realizacji dostaw, usług lub robót budowlanych.
4.  Podanie  danych  jest  niezbędne  do  realizacji  postępowania  wynikającego  z  ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.
5. Dom Pomocy Społecznej przetwarza i będzie przetwarzał Państwa dane osobowe przez
czas  trwania  postępowania  wynikającego  z  ustawy  Prawo  Zamówień  Publicznych
prowadzących   do  podpisania  umowy,  a  dalej  w  wybranym  oferentem  przez  czas
wykonania  umowy czy realizacji  usługi,  a  także  przez  czas,  w którym Dom Pomocy
Społecznej jest obowiązany do przechowywania dokumentów przychodu i rozchodu (tj.
do  czasu  upływu  okresu  przedawnienia  zobowiązania  podatkowego,  przy  czym
zobowiązanie  podatkowe  przedawnia  się  w  terminie  5  lat,  licząc  od  końca  roku
kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 86 § 1 w zw. z art. 70 §
1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540).
Dla  oferentów  biorących  udział  w  postępowaniach  wynikających  z  Ustawy  Prawo
Zamówień  Publicznych  oraz   oferentów  biorących  udział  w  „Zapytaniach  o  cenę”
wynikających z wewnętrznych regulaminów zamówień do wartości progowych oferty a w
nich dane osobowe będą przetwarzane przez okres 4 lat od udzielenia zamówienia. 
6. Odbiorcami, którym Państwa dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione przez DPS
mogą zostać: banki, kancelarie prawne, firmy informatyczne działające na zlecenie DPS
oraz organy nadzoru DPS.
7.  Administrator   informuje,  że  posiadacie  Państwo  prawo  dostępu  do  treści  swoich
danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia ich
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
8. Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy
Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Dom Pomocy Społecznej nie przekazuje i nie będzie przekazywał Państwa danych do
odbiorców w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych.  
10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej
i  organizacyjnej  ochrony danych osobowych przed ich  przypadkowym czy umyślnym
zniszczeniem,  przypadkową  utratą,  zmianą,  nieuprawnionym  ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostępem zgodnie z obowiązującymi przepisami.


