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Klauzula informacyjna  

kierowana do osób trzecich (gości, osób kontrolujących, pracowników podmiotów 

zewnętrznych, wolontariuszy) których dane osobowe są przetwarzane przez 

Schronisko dla Nieletnich  

w Dominowie 

 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest : 

Schronisko dla Nieletnich w Dominowie 

Dominów 81C 

20-388 Lublin 6 

Tel. 81 751-87-41 

Administratora danych osobowych reprezentuje dyrektor Schroniska dla Nieletnich w Dominowie. 

 

2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest:  

Pani Iwona Jankowska 

Adres e-mail: iodo@dominow.sdn.gov.pl  
We wszystkich sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych prosimy o kontakt na 

powyższy adres mailowy lub listownie na adres: 

Schronisko dla Nieletnich w Dominowie 

Dominów 81C 

20-388 Lublin 6 

 

3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do: 

 wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; art. 6 §1, lit. c RODO 

 

4. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest: 

 Umożliwienie wejścia na teren schroniska 

 Państwa uwierzytelnienie 

 Przestrzeganie wewnętrznych instrukcji i procedur 

 Realizowanie obowiązku wynikającego z aktów prawnych 

 

5. Wchodząc na teren Schroniska dla Nieletnich w Dominowie jesteście Państwo proszeni o 

wylegitymowanie się czyli potwierdzenie swojej tożsamości. Podczas weryfikacji przetwarzamy 

Państwa dane w postaci (imienia i nazwiska oraz numeru i serii dokumentu tożsamości). Przetwarzamy 

również Państwa wizerunek rejestrowany przez monitoring zgodnie z  OBWIESZCZENIE MINISTRA 

SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 

Ministra Sprawiedliwości  w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U. 2017 

poz. 487).  
 

6. Państwa dane osobowe przetwarzane przez naszą placówkę są udostępniane podmiotowi świadczącemu 

usługę obsługi monitoringu. 

7. Dane osobowe, które pozostają w naszym posiadaniu są przetwarzane przez okresy, które określają 

przepisy prawa. 

8. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu. 

9. Dane osobowe w posiadaniu, których jesteśmy nie są i nie będą przekazywane do innych państw lub 

organizacji międzynarodowych  

10. Zgodnie z aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo do: 

 Dostępu do swoich danych osobowych wg zasad określonych przez dyrektora placówki i 

zgodnie z przepisami. 

 Sprostowania danych osobowych  
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 Wniesienia sprzeciwu co do zakresu przetwarzania danych 

 Ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

 Usunięcia danych osobowych 

 Złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) 

ul. Stawki 2,  

00-193 Warszawa 

Telefon: 22 860 70 86 

 

 To z jakiego prawa mogą Państwo skorzystać określa ROZPORZĄDZENIE 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 

11. Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  

12. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organi-

zacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypad-

kową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszyst-

kimi obowiązującymi przepisami. 

 

 


