KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej
RODO, informuję Pana/Panią, że:
Administratorem Pana/i Danych jest:

...Dom Pomocy Społecznej w Lipsku – Dyrektor Anna Sajór
z siedzibą:ul. 1 maja 79, 27-300 Lipsko

Administrator powołał Inspektora Ochrony
Danych oraz udostępnia jego dane
kontaktowe:

secretariat@dpslipsko.pl
48/3782-342

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
Podstawą do przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia ksiąg
rachunkowych i dokumentacji podatkowej;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1
lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości oraz w związku z art. 26 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych; Pani/Pana dane osobowe
mogą być również przetwarzane w celach kontaktowych z Administratorem

Informacja o przekazywaniu danych do
innych podmiotów:

Pana/Pani dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym
dane w naszym imieniu, tj. podmiotom świadczącym: usługi doradcze,
audytowe, informatyczne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres
przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z
przepisów prawa, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie
zgody - do momentu jej odwołania;

Ma Pani/Pan prawo do:

1

dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
2
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
3
przenoszenia danych,
4
cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
5
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji wyżej wskazanego celu;

Pani/Pana dane:

nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji
oraz profilowaniu.

