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KLAUZULA INFORMACYJNA –  

PRZYJĘCIE MIESZKAŃCA DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. 

ks. Marcina Lutra, ul. ks. Marcina Lutra 2-8, 54-239 Wrocław, prowadząca Dom Pomocy Społecznej 

„Samarytanin”, ul. Świątnicka 25/27, 52-018 Wrocław (dalej: My). Kontakt z nami możliwy jest pod 

mailem: samarytanin@diakonia.pl.  

2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych. Dane kontaktowe: iod@diakonia.pl albo CORE Consulting, 

ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań.  

3. Dane osobowe mieszkańca przetwarzamy w celu organizacji pobytu w Domu Pomocy Społecznej 

tj. świadczenia usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa. Dane osobowe opiekunów prawnych i członków rodziny lub innych osób 

wskazanych przez mieszkańca, przetwarzamy w celu prawidłowego świadczenia powyższych usług 

względem mieszkańca.  

4. Państwa dane osobowe pozyskaliśmy od: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu 

i/lub bezpośrednio od mieszkańca lub opiekuna prawnego. W zakresie danych mieszkańców 

przetwarzamy dane zwykłe (np. imię, nazwisko, adres zamieszkania itd.), jak również dane 

szczególnej kategorii (np. dane dotyczące zdrowia). W zakresie danych osobowych opiekunów 

prawnych i członków rodziny lub innych osób wskazanych przez mieszkańca, przetwarzamy 

wyłącznie dane zwykłe (np. imię, nazwisko, adres, telefon).  

5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest: 

 wypełnienie ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. 

b i g RODO) – w zakresie, w jakim przetwarzamy dane osobowe na podstawie Ustawy z 

dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej; 

 niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. 

e RODO) – w zakresie, w jakim przetwarzamy dane w oparciu o przepisy prawa, w celu 

prawidłowego wykonania przez nas umowy na realizację zadania z zakresu pomocy 

społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym 

wieku, jak również w celu prowadzenia przez nas biuletynu i tablic informacyjnych;  

 wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w zakresie, w jakim przetwarzamy dane 

osobowe mieszkańca i/lub opiekuna prawnego, w celu realizacji umowy np. zawartej w 

związku z przechowywaniem rzeczy ruchomych;  

 nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w zakresie, w jakim 

przetwarzamy dane do  ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

6. Podanie danych w zakresie uregulowanym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego jest 

obowiązkowe, ponieważ jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego świadczenia przez nas 

usług. 

7. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

8. Państwa dane osobowe będziemy przechowywać nie dłużej, niż jest to niezbędne do celów, w 

których dane są przetwarzane, w szczególności do czasu zakończenia okresu pobytu mieszkańca w 

naszym Domu, następnie przez okres niezbędny do rozliczalności naszych działań zgodnie z 

przepisami prawa oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. 
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9. Nie udostępniamy na własność Państwa danych żadnym podmiotom komercyjnym. Państwa 

dane mogą być jednak ujawnione: 

a. firmom utrzymującym i serwisującym nasze serwery informatyczne, 

b. kancelariom prawnym, które wspierają nas w obszarze bieżącej działalności, 

c. firmom obsługującym nas w obszarze IT, w tym serwisującym urządzenia wykorzystywane 

przez nas w bieżącej działalności, 

d. podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy w ramach bieżącej 

działalności, 

e. firmom cateringowym,  

f. kurierom i Poczcie Polskiej – w związku z przesyłaną korespondencją, 

g. firmom wspierającym nas w organizacji wyjść poza teren Domu. 

Dodatkowo, Państwa dane osobowe, na podstawie przepisów prawa lub w ramach wykonywania 

przez nas zadań realizowanych w interesie publicznym, mogą być udostępniane instytucjom 

państwowym lub samorządowym, takim jak np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we 

Wrocławiu, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, podmioty wykonujące działalność leczniczą, policja, 

sądy, KRUS, ZUS, USC.  

Jeśli jesteś zainteresowany, jakie są to podmioty, napisz na adres: Dom Pomocy Społecznej 

„Samarytanin”, ul. Świątnicka 25/27, 52-018 Wrocław, bądź skontaktuj się mailowo, za 

pośrednictwem naszej skrzynki: samarytanin@diakonia.pl.  

10. Przysługują Państwu następujące prawa: prawo do żądania dostępu do treści swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. 

11. Odrębnie chcemy poinformować, że mają Państwo również prawo do tzw. sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych, jeżeli przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie 

uzasadnionego interesu lub w wykonaniu zadania realizowanego w interesie publicznym.  

12. Uprawnienia, o których mowa powyżej można wykonać poprzez kontakt pod adresem e-

mail: samarytanin@diakonia.pl lub listownie na adres: Dom Pomocy Społecznej „Samarytanin”,  

ul. Świątnicka 25/27, 52-018 Wrocław. 

13. Jeżeli uznają Państwo, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania danych 

osobowych, to mają Państwo prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu 

nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-

03-00, e-mail: iod@uodo.gov.pl,  www.uodo.gov.pl).   
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