
Obowiązek informacyjny 

 
Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 oraz art. 14 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 siedzibą w Wejherowie 

84-240, Oś. Przyjaźni 6, reprezentowany przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, do którego osoba, której dane 

dotyczą, może wystąpić z wnioskami 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 obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 
danych osobowych - tj. przeprowadzenie postępowania o przyznanie i weryfikację świadczenia, jak 
również podjęcie działań w stosunku wobec dłużnika alimentacyjnego określonych w ustawie z dnia 7 
września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 

4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Wejherowie stanowi: 
a) 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” 

b) ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz.U. 2019 poz. 
670) 

5. Na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do 
alimentów , dane osobowe będą przekazywane ministrowi właściwemu do spraw rodziny oraz 
wojewodzie w celu monitorowania realizacji świadczeń.  

6. Dane osobowe dłużnika i wierzyciela mogą być udostępniane, poprzez centralny rejestr prowadzony 
przez ministra właściwego do spraw rodziny innym  organom właściwym w celu weryfikacji prawa do 
świadczeń. 

7. Od dnia 01.12.2020 r na zasadach określonych w art. 8a ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów  dane osobowe mogą być przekazywane do biura informacji 
gospodarczej  oraz zamieszczane w Krajowym Rejestrze Zadłużonych  

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

9. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 10 lat. Dane osobowe osób którym, świadczenie nie 
zostało przyznane przetwarzane będą przez okres 1 roku od dnia w którym decyzja stała się ostateczna 
lub od dnia pozostawienia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia bez rozpatrzenia. 

10. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści przekazanych danych oraz ich 
sprostowania lub uzupełnienia. 

11. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać zaprzestania przetwarzania, ograniczenia przetwarzania 
oraz usunięcia jej danych. Żądania te mogą zostać zrealizowane, o ile zezwala na to przepis prawa. 

12. Osobie, której dane osobowe pozyskano z innych źródeł niż od niej samej, przysługuje prawo do 
uzyskania informacji o ich pochodzeniu. 

13. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. 
ochrony danych osobowych w przypadku zastrzeżeń co do sposobu i celu przetwarzania jej danych 
osobowych. Skargę można składać bezpośrednio do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w 
Warszawie, ul Stawki 2 lub za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych. 

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

15. Odmowa podania danych osobowych podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych, może skutkować 
odmową przyznania bądź uchylenia świadczenia.  
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