
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 Pani/Pana danych  osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z 
siedzibą w Wejherowie, Oś. Przyjaźni 6 . Przedstawicielem administratora danych osobowych 
jest Dyrektor GOPS 

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. ustalenia prawa do jednorazowego świadczenia z 

tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo 

nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju 

dziecka lub w czasie porodu . 

4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Wejherowie stanowi: 

1) art. 6 ust 1 lit. c 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” 

2) ustawy z dnia ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za 

życiem” 

5. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o 

wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” , będą przekazywane wojewodzie pomorskiemu 

w związku z prowadzonym przez niego nadzorem realizacji zadań z wyżej wymienionej 

ustawy.  

6. Dane osobowe mogą być przekazywane innym  podmiotom i jednostkom organizacyjnym 

realizującym zadania z zakresu wspierania rodziny 

7. 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. 

8. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 10 lat. 

9. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści przekazanych danych oraz 

ich sprostowania lub uzupełnienia. 

10. 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. 

11. 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. 
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12. Podanie Administratorowi danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Odmowa podania 

danych, podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych, może narazić osobę której dane 

dotyczą na odpowiedzialność karną.  

13. Odmowa podania danych osobowych podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych, może 

skutkować odmową przyznania bądź uchylenia świadczenia.  


