
KLAUZULA INFORMACYJNA - WSPIERANIE RODZINY I SYSTEM PIECZY 

ZASTĘPCZEJ 

 

Zgodnie z art. 14 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO, 

informujemy: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest jednostka organizacyjna Miasta 

Gdańska - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku z siedzibą w 80-432 Gdańsk 

ul. Konrada Leczkowa 1A; 

2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu mopr-ido@gdansk.gda.pl lub pod 

adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Konrada Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizowania zadań z zakresu 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 

ust. 2 lit. b RODO w związku z przepisem art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, który stanowi, że podmioty i osoby 

realizujące zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej mogą 

przetwarzać dane osobowe osób, do których stosuje się niniejszą ustawę oraz członków 

ich rodzin w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z niniejszej ustawy; 

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do wypełnienia 

celu w jakim zostały zebrane tj. przez okres 10 lat w związku z koniecznością 

przechowywania dokumentacji dotyczącej realizowanych zadań wynikających z ustawy 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub w przypadkach, w których 

wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach; 

5) posiada Pani/Pan prawo 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; 

6) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana jest 

niezgodne z prawem; 

7) źródłem pochodzenia Pana/Pani danych osobowych mogą być jednostki sektora 

finansów publicznych, w tym sądy, Policja, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i organy administracji publicznej, a także 

kuratorzy sądowi, pracodawcy, podmioty wykonujące działalność leczniczą, 

przedszkola, szkoły, placówki, poradnie i ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 1 - 8 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, szkoły wyższe, organizacje 

pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione  

w art. 3 ust. 3 tejże ustawy; 

8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również  

w formie profilowania w systemach informatycznych na zasadach określonych  

w przepisach art. 176 pkt 6 oraz art. 180 pkt 14 w związku z art. 187 ust. 3 ustawy  

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
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