
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 (dla Uczestników Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 

„Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022 Finansowanego z Funduszu Solidarnościowego) 

 

 
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 oraz art. 14 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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) (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016, s.1) – zwanego dalej  

„RODO”  – informuję, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

z siedzibą w Wejherowie, Oś. Przyjaźń 6, reprezentowany przez Dyrektor GOPS; 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminnym OPS w Wejherowie jest Pan Adam 

Lubiewski poczta elektroniczna – inspektor.abi@gmail.com; 

3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i osoby pozostającej pod Pani/Pana opieką jest 

realizacja Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 

w zakresie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej;  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit a) oraz art. 9 

ust. 2 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r 

(RODO), czyli  Pani/Pana zgody, art. 6 ust 1 lit. c tj. realizację obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze danych np. obowiązku sprawozdawczości podatkowej;  art. 6 ust. 1 lit e)  oraz art. 

9 ust. 2 lit b) i g) RODO tj. w związku z zdaniami realizowanymi w interesie publicznym w tym do 

wypełnienia obowiązków w zakresie zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej wynikającymi 

z Programu Ministra Rodziny i  Polityki  Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 na 

podstawie ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym;  

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty do tego uprawnione na podstawie 

przepisów prawa  

6. Pani/Pana dane mogą być powierzone w niezbędnym zakresie, podmiotom realizującym zadania w 

imieniu Administratora danych w tym  podmiotom realizującym opiekę wytchnieniową; 

7. Jeśli dane osobowe, osoby wymienionej w ‘Karcie zgłoszenia” nie pochodzą bezpośrednio od niej, 

ma ona prawo do uzyskania informacji o źródle pochodzenia danych, w tym również ma prawo 

uzyskać informację czy pochodziły one ze źródeł publicznie dostępnych; 

8. Ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem; 

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania  

i uzupełnienia; 

10. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania 

oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Niniejsze żądania zostaną zrealizowane w 

zakresie w jakim przewidują to przepisy obowiązującego prawa. Złożenie żądania usunięcia 

danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 

automatycznie uniemożliwi skorzystanie z programu „Opieki wytchnieniowej” 

11. Pani/Pana dane osobowe będą  przechowywane przez okres 10 lat; 

12. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

13. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych  w zakresie wynikającym z Karty zgłoszenia do 

Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022 jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia 

udziału w programie. 
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