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1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Marcin Chroszcz
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

a. Wypełniania  obowiązków  statutowych  Ośrodka  i  przepisów  dotyczących  ochrony
danych osobowych:
 Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593);
 Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  23  sierpnia  2012r.

w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. 2012 poz. 964);
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca

2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U. 2004 nr 63 poz. 587)
 Ustawa  z  dnia  27  sierpnia  1997r.  o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776);
 Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 1994

nr 111 poz. 535);
 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia

2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U. 2016 poz. 1406);
 Ustawa  z  dnia  8  czerwca  2001r.  o  zawodzie  psychologa  i  samorządzie

zawodowym psychologów (Dz.U. 2001 nr 73 poz. 763);
 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

(Dz.U. 2011 nr 149 poz. 887);
 Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  9  grudnia  2010r.

w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. 2010 nr 238 poz. 1586);
 Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia

27 kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fzycznych  w  związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych);

 Ustawa  z  dnia  10  maja  2018  r.  o  ochronie  danych  osobowych  (Dz.U.  2018
poz. 1000);

 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964
nr 43 poz. 296)

b. Zgoda osoby, której dane dotyczą;
3. Dane osobowe, o których mowa w pkt 2 ppkt a. będą przechowywane zgodnie z Instrukcją

Archiwalną  opracowaną  na  postawie  Ustawy  z  14  lipca  1983  r.  o  narodowym  zasobie
archiwalnym i archiwach. 

4. Dane, o których mowa w pkt 2 ppkt. b będą przetwarzane do momentu wycofania zgody  
lub zgodnie z pkt 3. 

5. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania. 

6. Dane  osobowe  nie  będą  udostępniane,  za  wyjątkiem  podmiotów  upoważnionych  
na podstawie przepisów prawa. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie  danych  osobowych  zgodnie  z  pkt  2  ppkt  a.  jest  obowiązkiem  ustawowym,  zaś
podanie  danych  osobowych  zgodnie  z  pkt  2  ppkt  b.  jest  obowiązkiem  umownym.
Cofnięcie zgody  będzie  skutkowało  brakiem  możliwości  wykonywania  czynności,
objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych. 

9. Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest: 
Krzysztof Dylong (tel. +48 501 859 059, e-mail: iod@knurow.caritas.pl)


