
INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach 

informuje, iż: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Siechnicach, reprezentowany przez Kierownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Siechnicach, z siedzibą 55-011 Święta Katarzyna, ul. Żernicka 17; 

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@gops-siechnice.pl; 

3. celem gromadzenia danych osobowych jest realizacja projektu przeciwdziałania 

uzależnieniom w gminie Siechnice pn. „Strefa młodych”; 

4. dane przetwarzane są na podstawie przepisów: 

a) art. 7 ust. 1 pkt. 5) i pkt. 6a Ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.); 

b) art. 1 ust. 1, art., 2 ust. 1 pkt. 2) Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2021 r., 

poz. 1119 ze zm.); 

c) Uchwała Nr XXXV/299/20 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 10 grudnia 2020 r. 

dot. „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Siechnice na rok 2021”; 

d) art. 6 ust. 1 lit. e Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (RODO), jako niezbędne do realizacji zadań leżących  

w interesie publicznym, 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą: podmioty i organy, którym Administrator jest 

zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów 

przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora  

w związku z realizacją usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania 

Administratora. 

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przewidziany przepisami 

prawa, instrukcji kancelaryjnej oraz Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt; 

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji 

międzynarodowych; 

9. Pani/Pana dane nie będą poddawane procesowi automatycznego podejmowania 

decyzji; 

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych z siedzibą w Warszawie (00-193) ul. Stawki 2 lub poprzez Elektroniczną 

Skrzynkę Podawczą Prezesa Urzędu na portalu ePUAP2. 
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11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla komunikacji 

związanej z uczestnictwem w programie. 


