
Obowiązek informacyjny: 
Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 
kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016, s.1) – zwanego dalej  „RODO”  – 
informuję, że: 
 
1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedziba w  

Wejherowie 84-240, Oś. Przyjaźni 6, reprezentowana przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej . 

2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, do którego osoba, której 
dane dotyczą, może wystąpić z wioskami i pytaniami dotyczącymi jej danych osobowych. Inspektor 
Ochrony Danych jest dostępny pod adresem email : inspektor.abi@gmail.com 

3. Dane osobowe, przetwarzane są w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. 
4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

stanowią w szczególności : 
a)  ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego  
b) art. 6 ust 1 lit c i e  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 

kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej  „RODO” 

5. Dane osobowe mogą być  przekazane właściwym rzeczowo lub terytorialnie organom 
administracji publicznej w celu skutecznego załatwienia sprawy 

6. Dane osobowe mogą być powierzone innym podmiotom realizującym zadania na zlecenie lub w 
imieniu Administratora Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków 
wynikających z przepisów prawa.  

7. Dane osobowe przetwarzane będą nie dłużej niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji celu 
przetwarzania, chyba że dłuższy okres przetwarzania danych wynika z przepisów szczególnych. 

8. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści przekazanych danych oraz ich 
poprawienia lub uzupełnienia. 

9. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
właściwego ds. ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w 
Warszawie ul Stawki 2, w przypadku zastrzeżeń co do sposobu i celu przetwarzania jej danych 
osobowych.  

10. Podanie Administratorowi danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Odmowa podania 
danych, podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych, może narazić osobę które dane dotyczą 
na odpowiedzialność karną.  
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