
Ochrona Danych Osobowych 

Witamy  na  naszej  stronie  internetowej.  Całodobowy  Prywatny  Dom  Opieki  Dla  Osób
Starszych  "Szafirek"  niezwykle  poważnie  podchodzimy  do  ochrony  Państwa  danych  osobowych.
Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych obowiązuje dla całej strony internetowej, za
którą jest odpowiedzialny jest Prywatny Dom Opieki Dla Osób Starszych "Szafirek".

Poniżej  informujemy  o  zbieraniu  danych  osobowych  podczas  korzystania  z  naszej  strony
internetowej. Dane osobowe obejmują wszystkie dane, które można odnieść do Państwa osobiście,
np. nazwisko, imię, adres, adresy e-mail. Podjęliśmy drobiazgowe środki zabezpieczające, techniczne
jak i operacyjne, aby chronić Państwa dane przed przypadkowymi lub zamierzonymi manipulacjami,
utratą,  zniszczeniem  lub  dostępem  osób  nieupoważnionych.  Nasze  procedury  zabezpieczające  
są regularnie kontrolowane i dostosowywane do postępu technologicznego.

Administrator Danych i Inspektor Ochrony Danych

Administratorem zgodnie z art. 4 ust. 7 unijnego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
(RODO) jest: 

  Całodobowy Prywatny Dom Opieki Dla Osób Starszych "Szafirek",

  ul. Bytomska 82   41-250 Czeladź

 biuro@dom-seniora.eu

Jako  Administrator  Danych,  jesteśmy  odpowiedzialni  za  zapewnienie  bezpieczeństwa
Państwa  danych  osobowych,  sposób  ich  wykorzystywania  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami
prawa. 

Państwa prawa

Na każdym etapie przetwarzania przez nas danych, mają Państwo prawo do:

 dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez nas
danych oraz uzyskania kopii tych danych, art. 15 RODO,

 modyfikacji  i  poprawienia  swoich  danych,  w  tym,  jeżeli  nie  będą zachodziły  inne  prawne
przeciwwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania; art.16 RODO,

 całkowitego  usunięcia  swoich  danych  (,,prawo  do  bycia  zapomnianym”),  jeżeli  nie  będą
zachodziły inne przeciwwskazania prawne, art. 17 RODO,

 niepodlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu, art. 22 RODO,

 wniesienia  sprzeciwu  wobec  niewłaściwego  przetwarzanych  danych  osobowych  
(w tym wycofania zgody), art. 21 RODO,



 przeniesienia  danych  do  innego  Administratora  Danych,  jeśli  dane  przetwarzane  
są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową, art. 20 RODO.

Posiadają  Państwo  wobec  nas  wymienione  powyżej  prawa  w  zakresie  Państwa  danych
osobowych. Zgłoszenia realizacji praw mogą Państwo dokonać przekazując nam wypełniony wniosek.

Cel przetwarzania danych osobowych 

 w celu zawarcia umowy o świadczenie usług oferowanych przez CAŁODOBOWY
PRYWATNY  DOM  OPIEKI  DLA  OSÓB  STARSZYCH  "Szafirek"  oraz  jej
należytego  wykonywania  lub  działań  podejmowanych  na żądanie  Użytkownika
Serwisu, zmierzających do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 wykonania ciążących na CAŁODOBOWYM PRYWATNYM DOMU OPIEKI DLA
OSÓB  STARSZYCH  "Szafirek"  obowiązków  prawnych,  np.  związanych  z
obowiązkiem  podatkowym  (art.  6  ust.  1  lit.  c  RODO),  wyrażona  przez
Użytkownika zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO),

 prawnie  uzasadniony  interes  DOMU  OPIEKI  "Szafirek"  polegający  na
przetwarzaniu  danych  w  celu  kontaktu  bezpośredniego,  prowadzenia  analiz
statystycznych, ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6
ust. 1 lit. f RODO)

Podstawa prawna

 Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze. 
zm.),

 Ustawa z dnia 24 listopada 2017 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 882 ze. zm.),

 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 
995),

 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938),

 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2017 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077),

 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 902 ze zm.),

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania 
pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 poz. 936),



 Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 stycznia 2018 roku 
zmieniające rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 
734),

 Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 roku w 
rodzinnego wywiadu środowiskowego (t. j Dz. U. z 2017 r. poz. 1788,

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie 
zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 250),

Przekazywane Państwa Danych do krajów spoza UE/EOG

Obecnie Państwa dane pozostające w naszych zasobach nie są przekazywane poza Europejski
Obszar Gospodarczy (UE). Jeżeli dojdzie do takiego przekazania, niezwłocznie poinformujemy o tym
fakcie i zamieścimy informacje na ten temat na stronie internetowej, w niniejszym Regulaminie. 

Zautomatyzowany proces decyzyjny

W naszej firmie nie stosuje się zautomatyzowanego procesu decyzyjnego (w tym profilowania)  
w  rozumieniu  art.  22  Ogólnego  Rozporządzenia  o  Ochronie  Danych.  Jeżeli  w  przyszłości  takie
procesy  będą  stosowane,  osoby,  których  dane  dotyczą  zostaną  o  tym  poinformowane  zgodnie  
z obowiązującymi przepisami ustawowymi.

Dodatkowe Informacje

Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Niniejsza  Regulamin obowiązuje  od dnia  25.05.2018 r  do odwołania  i  realizuje  obowiązek
prawny  wynikający  z  art.  13  –  14  RODO.  Zastrzegamy  sobie  prawo  do  zmian  w  niniejszym
Regulaminie, zawsze w celu poprawy, jakości świadczonych przez nas usług oraz w poszanowaniu
Państwa praw i prywatności.


