
WNIOSEK 
o zwołanie posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego 

ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

 

 

1. Imię, Nazwisko, adres osoby zgłaszającej ..................................................... 

 

2. Nazwisko, Imię, adres lub nazwa instytucji i stanowisko osoby zgłaszającej 

problem 

............................................................................................................................ 

 

3. Dane osoby/rodziny, której dotyczy problem: 

Skład osobowy rodziny (imiona i nazwiska osób): 

- matka - .......................................................................................... 

- ojciec - .......................................................................................... 

- dzieci (dodatkowo podać wiek) – 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

 

4. Krótki opis problemu: 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

........................................................................................................ 

 

5. Oświadczenie osoby, (której problem dotyczy) o udostępnieniu danych do pracy 

Zespołu. 

 

 Ja, ........................................................................ wyrażam zgodę na 

udostępnienie i posługiwanie się moimi danymi w zakresie niezbędnym do 

rozpatrzenia wniosku i podejmowania działań uznanych przez Zespół za konieczne  

w celu rozwiązania zgłoszonego problemu. 

 

 

        ............................................ 
        (czytelny podpis udostępniającego dane) 
       

 

 

.................... dnia ...................     ............................................. 
(miejscowość)   (data)      (podpis zgłaszającego) 

 

 



GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W USTRONIU MORSKIM 

GMINNY ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY 

W RODZNIE 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W 

PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ ORAZ W 

PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH Z INNEGO ŹRÓDŁA NIŻ 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: 

1) 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 35 
14 177, w imieniu której działa Kierownik GOPS, zwana dalej „GOPS”; dane kontaktowe do inspektora ochrony 
danych: Dariusz Florek, GOPS Ustronie Morskie, ul. Osiedlowa 2b, e-mail: darekflorek71@gmail.com . 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:  

a) realizacji i wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na GOPS na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), art. 9 ust. 2 

lit. b) i art. 10  RODO, w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy oraz w celach 

kontrolnych. Dane konieczne do rozpatrzenia wniosku są zbierane i wykorzystywane przez GOPS obsługi 

przez administratora do prowadzenia spraw osób wobec których stosowana jest przemoc, lub istnieje 

podejrzenie jej stosowania, osób które stosują przemoc w rodzinie, lub wobec których istnieje takie 

podejrzenie, osób zgłaszających podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie lub jej świadków w zakresie 

prowadzenia działań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie, ochrony 

ofiar przemocy w rodzinie, diagnozowania problemu przemocy w rodzinie, podejmowania działań w 

środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, inicjowania interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w 

rodzinie, rozpowszechniania informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w 

środowisku lokalny, inicjowania działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie, realizacji 

procedury „Niebieskiej Karty”, opracowania i realizacji planu pomocy w indywidualnych przypadkach 

wystąpienia przemocy w rodzinie, monitorowania sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz 

rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy, dokumentowania działań podejmowanych wobec rodzin, w 

których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań, a także w celu realizacji obowiązku wynikającego z 

przepisów dotyczących obowiązków archiwalnych i statystycznych zgodnie z ustawą o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych;  

b) ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. d) i art. 9 ust. 2 lit. c) RODO, w związku z udzieleniem pomocy osobom doświadczającym przemocy w 

rodzinie;  

c) wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) i art. 9 ust. 2 lit. 

g) RODO, np. w związku z obowiązkiem realizacji dochodzenia roszczeń związanych z obowiązkiem 

alimentacyjnym;  

d) niezbędnym do celów archiwalnych w interesie publicznym i celów statystycznych zgodnych z art. 89 ust. 1 

RODO, na podstawie prawa Unii lub państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego 

celu, nie naruszają istoty prawa, do ochrony danych osobowych i przewidują odpowiednie, konkretne środki 

ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. j) RODO.  

3) Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków, kiedy zasadność udostępniania wynika 

z przepisów prawa. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące 

zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z 

przepisów wyżej wymienionych ustaw, upoważnieni pracownicy administratora.  

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: niezbędny do realizacji celów zgodnie z przepisami 

mailto:gops.ustronie@wp.pl
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prawa, a po tym okresie przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;  

6) posiada Pani/Pan prawo, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, dostępu do treści swoich danych oraz 

prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a nie na podstawie przepisów uprawniających 

administratora do przetwarzania tych danych; 

7) 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;  

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest: wymogiem ustawowym, gdy przesłanką przetwarzania danych 

osobowych jest przepis prawa. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych 

osobowych może być naruszenie przepisów prawa i brak możliwości rozpatrzenia wniosku, bądź odmowa  przyznania 

świadczenia. 

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.  

Ponadto, zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 RODO, informuję, że: 

10) W związku z gromadzeniem Pani / Pana danych z innego źródła niż od osoby, której dane dotyczą, informuję, 

że administrator gromadzi Pani / Pana dane osobowe zwykłe i dane szczególnych kategorii, tzw. dane wrażliwe, w 

tym w szczególności informacje o stanie zdrowia, nałogach, skazaniach i orzeczeniach o ukaraniu, innych 

orzeczeniach wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym;  

11) Źródłem danych  zwykłych, gromadzonych nie od osób, których dane dotyczą są podmioty, w tym publiczne, 

współpracujące z GZI (sądy, samorządy terenowe, policja, prokuratura, szkoły, ośrodki pomocy społecznej i inne 

instytucję działające w sferze pomocy społecznej oraz jednostki i organizacje współpracujące w zakresie realizacji 

zadań określonych ww. przepisami, jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, organizacje publiczne i 

prywatne, itp.) na podstawie przepisów prawa przekazują dane osobowe, których są administratorami, w zakresie i 

w celu realizacji zadań, do których są zobligowani przepisami prawa oraz osoby fizyczne, które podejrzewają 

stosowanie przemocy lub są świadkami stosowania przemocy w rodzinie. 

 


