
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DYGOWIE 

PRZYZNAWANIE ŚWIADCZEŃ 

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 Dygowie z siedzibą 
w Dygowie ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo, w imieniu której działa Kierownik GOPS, zwana dalej „GOPS”, 
kontakt telefoniczny pod numerem: 94 35 84 558, adres poczty elektronicznej: gops@dygowo.pl ; Inspektorem 
ochrony danych w GOPS Dygowo jest Pan Dariusz Florek, e-mail: iod@dygowo.pl  

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: realizacji zadań wynikający z przepisów prawa, w 
szczególności ustawy o pomocy społecznej, ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawy o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Programu „Dobry Start”, Programu „Posiłek w szkole i w 
domu”, ustawy Prawo energetyczne, ustawy o dodatku mieszkaniowym, ustawy o systemie ubezpieczeń 
społecznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o 
przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy o pomocy 
państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w GOPS na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 2 lit. b) RODO wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze, wynikającego z w/w ustaw (realizacji zadań dotyczących przyznawania świadczeń oraz 
zaświadczeń o korzystaniu/niekorzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, 
dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, funduszu alimentacyjnego, opieki zastępczej, 
poradnictwa specjalistycznego, dofinansowania ze środków PFRON i innych, w zależności od Pani/Pana 
spraw/sprawy); 

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; 

Oświadczam że podane dane osobowe są one zgodne z prawdą. 

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