
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY CENTRUM KRYZYSOWE CARITAS ARCHIDIECEZJI 

GDAŃSKIEJ 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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, zwanego dalej RODO informuję, że: 

 

1. Administratorem danych jest: 

Caritas Archidiecezji Gdańskiej, al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot 

 

2. Inspektor Ochrony Danych: 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail 

iodgdansk@caritas.gda.pl, tel. (58) 555 78 78 w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pana/Pani 

danych osobowych. 

 

3. Cel i zakres zbierania danych: 

Dane w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer kontaktowy, opis sytuacji rodzinnej oraz 

finansowej, informacje o stanie zdrowia ( o zarażeniu wirusem COVID-19), zbierane są wyłącznie na 

potrzeby procesu weryfikującego podstawę do udzielenia wsparcia przez Centrum Kryzysowe Caritas 

Archidiecezji Gdańskiej w postaci paczki żywnościowej, zrobienia zakupów o które Pan/i wnioskuje. 

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale bez ich udzielenia nie będzie mogło zostać udzielone 

wsparcie . 

Numer PESEL wraz z kodem e-recepty jest niezbędny tylko wtedy, gdy wnioskuje Pan/i o realizację e-

recepty.   

 

4. Podstawa przetwarzania danych: 

a) Dane zbierane są na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 
Dz.U.2019.1507z późn. zm.) oraz na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz.U.2019.688, z późn. zmianami) – art. 6 

ust. 1 lit e RODO  

b) W zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne na podstawie wyrażonej przez Pana/nią 

zgody -art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 
c) W celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ewentualnym 

ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami - art. 6 ust. 1 lit f RODO 

 

5. Okres przechowywania danych: 

a) w dane przechowywane będą na czas weryfikacji i udzielenia wsparcia.  

b) w zakresie określonym w pkt 4 lit. b) następuje niezwłocznie po realizacji/odmowie realizacji albo 

do czasu wycofania zgody na przetwarzanie tych danych. 

c) w zakresie określonym w pkt 4 lit. c) dane przechowywane będą na czas ustalenia ewentualnych 

roszczeń lub obronie przed roszczeniami ( okres nie dłużej niż 3 lata) 

 

6. Uprawnienia osoby, której dane są przetwarzane: 

a) prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych;  

b) prawo do sprostowania do Twoich danych osobowych; 

c) prawo do usunięcia do Twoich danych osobowych; 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania do Twoich danych osobowych; 

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych; 

f) prawo do przenoszenia danych Twoich danych osobowych; 

g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych; 

h) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w postaci Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, Warszawa, ul. ……………………………………………. 
 

7. Profilowanie: 



Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 

 

8. Przekazywanie danych podmiotom trzecim: 

Zgodnie z obowiązującym prawem Administrator może przekazać dane podmiotom przetwarzającym je 

na jego zlecenie, podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie zapobiegania, 

przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych ( np. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) oraz w 

przypadku złamania przepisów prawa, podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie 

obowiązujących przepisów (np. policji).  

Administrator nie będzie przekazywał danych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 

 

9. Informacja o dobrowolności podania danych 

Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwi 

proces weryfikacji podania a w efekcie przyznania Panu/Pani pomocy. 
 

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną i dobrowolnie wyrażam zgodę na 

nieodpłatne przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych dot. sytuacji materialnej mojej rodziny, 

zgodnie z art. 6 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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.  

Zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia ich przetwarzania, wycofania zgody na przetwarzanie, prawie do przenoszenia danych, prawie 

do sprzeciwu oraz prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

 

…………………………………………… 

              Data i czytelny podpis 


