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KLAUZULA INFORMACYJNA 
do przetwarzania danych osobowych dla uczestników 

Środowiskowego Domu Samopomocy „Nasz drugi dom” oraz ich opiekunów prawnych  
 

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 Danych osobowych 
podopiecznych oraz ich prawnych 
opiekunów jest: 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną KOŁO w Mielcu 

Wojsławska 278 39-300  Mielec 

Dane kontaktowe IOD: 
Ewa Kozioł-Zielińska 

bop.mielec@psoni.org.pl  

Pana/Pani dane oraz dane Pani/Pana 
podopiecznego będą przetwarzane w celu: 

Nauki, rozwijania lub podtrzymywania umiejętności w zakresie 
funkcjonowania w codziennym życiu, umiejętności interpersonalnych i 

rozwiązywania problemów, umiejętności komunikacyjnych oraz 
spędzania czasu wolnego 

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych oraz danych Pani/Pana 
podopiecznego jest: 

 Art. 6 ust. 1 lit. c oraz e oraz, art. 9 ust. 2 lit. d oraz g ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016) 

 Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 
2018r. poz. 1508) 

 Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 
1994 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1878) 

 Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) 

 Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 
2018 r. poz. 994) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 
grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy 
(Dz.U. z 2010 r. nr 238 poz. 1586) 
 

Informacja o przekazywaniu danych do 
innych podmiotów: 

 

Odbiorcami Pni/Pana danych oraz danych Pani/Pana podopiecznego 
będą tylko podmioty upoważnione z mocy prawa. 

 

Okres przechowywania danych: 

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane 
będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane 
oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi w stosownych aktach 
prawnych. 
 

Ma Pana/Pani prawo do: 

 dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, 

 ograniczenia przetwarzania swoich danych, 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 

Podane przez Panią/Pana dane są: 

 

wymagane na podstawie przepisów prawa (ustawa o pomocy 
społecznej, rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów 
samopomocy, ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, ustawa o 
finansach publicznych, ustawa o samorządzie gminnym). 
Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania 
uniemożliwi udzielenie wsparcia. 
 

Pana/Pani dane oraz dane Pani/Pana 
dziecka : 

nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania 
decyzji ani profilowaniu 
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