
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W USTRONIU MORSKIM 

ŚWIADCZENIA PRZYSŁUGUJĄCE W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM NA TERYTORIUM 

UKRAINY 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA 

W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 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 

(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. Urz. z 04.05.2016 r. UE L119, s.1 do 88), dalej 

RODO, informuję, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Ustroniu Morskim z siedzibą w Ustroniu Morskim ul. Osiedlowa 2b, 78-111 Ustronie Morskie, e-

mail: gops.ustronie@wp.pl, tel. +48 94 3514177, w imieniu której działa Kierownik GOPS, zwana 

dalej „GOPS”, lub „Administrator”; 

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: Dariusz Florek, GOPS Ustronie Morskie, ul. 

Osiedlowa 2b, e-mail: iod@ordonotitia.pl . 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: realizacji i wypełniania obowiązku prawnego 

ciążącego na GOPS na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 2 lit. b) RODO, tj. obsługi przez 

Administratora świadczeniobiorców w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 

2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 

oraz w celu archiwalnym zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz 

wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, a także w celach kontrolnych.  

Dane konieczne do rozpatrzenia wniosków są zbierane i wykorzystywane przez GOPS dla 

prowadzonych postępowań administracyjnych na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego zmierzających do wydania decyzji administracyjnych w celu 

przyznania świadczeń, w tym przysługujących obywatelom Ukrainy przyznawanych na podstawie  

ww. ustawy oraz podejmowania działań dotyczących zwrotu świadczeń uzyskanych w sposób 

nieuprawniony, na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji; 

Powyższe dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia zaprzestania 

wypłacania dodatku; 

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa 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. (RODO), na adres: 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 

mailto:gops.ustronie@wp.pl
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Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej zamieszczonej na BIP i tablicach informacyjnych 

GOPS, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu 

do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 

        
 

……………………………………………………………………… 
        (podpis) 


