
  
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

 
Administratorem danych jest: 

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

Cele przetwarzania danych osobowych  
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać w celu rozpatrzenia, realizacji i rozliczenia 
pomocy udzielanej osobie w ramach Ośrodek Pomocy Osobom Zranionym w Kościele.  

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych  
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie 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), w szczególności art. 6 oraz art. 7 rozporządzenia;   

Kategorie danych. Wymóg podania danych. Konsekwencje braku podania danych.  
Dane, które będą przetwarzane, zostały wskazane we wniosku. Podanie wszystkich danych jest dobrowolne 
Podanie danych wskazanych we wniosku o udzielenie pomocy określonych jako niezbędne do jego 
rozpatrzenia jest warunkiem udzielenia pomocy w ramach Ośrodka, Konsekwencją odmowy podania 
wskazanych we wniosku jako niezbędnych do jego rozpatrzenia o udzielenie pomocy danych jest brak 
możliwości skorzystania z pomocy w ramach Ośrodka.   
W toku pracy Ośrodka i określenia zakresu pomocy mogą być przetwarzane inne przekazane dobrowolnie 
przez Panią/Pana dane osobowe. Przetwarzane one będą jedynie w celu niezbędnych do realizacji zadań 
Ośrodka. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zajmującym się obsługą techniczną, 
administracyjną, informatyczną, finansową prawną oraz ekspertom działającym w Ośrodku.   

Okresy przechowywania danych  
Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres udzielanej pomocy w ramach Ośrodka, ewentualnego 
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń albo okres wskazany w odpowiednich przepisach prawa.  

Prawa związane z przetwarzaniem danych 
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:  

a.    prawo wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych,  
b. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,  
c. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,  

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych (dane 
kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).  
 
Prawo wycofania zgody  
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo wycofania 
zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem. Zgodę 
można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na wskazany wyżej adres 
korespondencyjny.   
 
Prawo wniesienia skargi do organu  
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 
danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres do korespondencji: Biuro 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUDO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa  
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane oraz 
nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.   
 
 
Data ………………………………………         Podpis……………………………………………

     

 



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

DANE OSOBOWE NIEZBĘDNE DO PRZYJĘCIA WNIOSKU DO ROZPOZNANIA  

NAZWISKO ……………………………………………………. 

IMIĘ (IMIONA) ………………………………………………... 

PESEL …………………………………………………………... 

DOBROWOLNE DANE KONTAKTOWE  

NUMER TELEFONU ………………………………………….. 

ADRES E-MAIL ……………………………………………….. 

 

Wnioskodawca przedstawia dokument potwierdzający że w jego sprawie toczyło się lub toczy 

postępowanie mające na celu ukaranie osób odpowiedzialnych za niegodne postępowanie. 

 


