
Інформаційне зобов’язання стосовно опрацювання персональних даних в 

Міському Центрі Соціальної Допомоги в Гдині  (Громадяни України у зв’язку зі 

збройним конфліктом на території цієї країни). 

Міський центр соціальної допомоги, розташований в Гдині, згідно із ст. 13 закону 1  

і закону 2 Розпорядження Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від дня 27 

квітня 2016 р. про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільне 

переміщення таких даних, а також скасування директиви 95/46/WE (Офіційний журнал 

ЄС L 119 з 04.05.2016 р. s 1 з наступними змінами), далі іменований RODO (загальне 

положення про захист даних), подає наступну інформацію: 

1. Адміністратором персональних даних є Міський Центр Соціальної  Допомоги у місті 

Гдиня, що знаходиться  за адресою 81- 265 Gdynia, ul. Grabowo, 2,  тел/факс: 782-01-

20, 782-01-21, 782-01-24, e-mail: sekretariat@mopsgdynia.pl, представлений 

Директором. 

2. У разі виникнення будь-яких питань, що стосуються  персональних даних, Ви маєте 

право звернутися до інспектора охорони даних за допомогою електронної пошти: 

iod@mopsgdynia.pl. 

3. Надані Вами персональні дані будуть опрацьовані Адміністратором з метою 

забезпечення допомоги громадянам України, які прибули на територію Польщі,  

у зв`язку з воєнними діями на території України. 

4. Персональні дані опрацьовуються  на підставі ст.6 абз. 1, літера «c» Загального 

регламенту про охорону даних, з метою виконання юридичних обов’язків, покладених 

на Адміністратора у зв’язку з: 

a. Закону про соціальну допомогу від 12 березня 2004 r , 

b. Закону про підтримку сім’ї та сімейного патронату від 9 червня 2011 р., 

c. ст. 29 Закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом 

на території цієї країни від 12 березня 2022 р. 

5. Одержувачами Ваших персональних даних можуть бути виключно органи, які мають 

право на їх отримання, відповідно до законодавства. 
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6. Ваші персональні дані будуть зберігатися протягом періоду, необхідного для 

виконання обов’язків, покладених на Адміністратора, згідно з п.3, зазначеним вище. 

Потім архівується на період, що випливає з положень законодавства. 

7. Ваші персональні дані не будуть передані до третіх країн. А також не буде 

застосовуватися профайлінг і автоматизоване прийняття рішень. 

8. Згідно з положенннями законодавства, на підставі яких відбувається опрацювання 

персональних даних, Ви маєте право на: 

a. доступ до Ваших персональних даних, 

b. виправлення даних, 

c. видалення  даних, 

d. обмеження опрацювання даних, 

e. заперечення щодо опрацювання персональних даних. 

9. У випадку, якщо опрацювання персональних даних відбувається на підставі згоди, Ви 

маєте право у будь-який час її відкликати, без впливу на законність опрацювання, що 

ґрунтувалося на згоді до її відкликання. 

10. Ви також маєте право звернутися зі скаргою до Голови управління захисту 

персональних даних (за адресою 00- 193, Warszawa ul. Stawki,2), якщо вважаєте, що 

опрацювання Ваших персональних даних виконане з порушенням  положень 

законодавства, зокрема RODO. 

11. Надання персональних даних є добровільним, але відмова від їх надання призведе 

до неможливості надавати допомогу. 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Miejskim 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni (Obywatel Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa). 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Gdyni, 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 (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016 r. s 1 z późn.zm.) zwanego dalej RODO, przedstawia następujące 

informacje: 



1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 81- 265 

Gdynia, ul. Grabowo 2, nr tel./fax: 782-01-20, 782-01-21, 782-01-24, adres  e-mail: 

sekretariat@mopsgdynia.pl 

2. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, moją Państwo prawo 

kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych na adres e-mail: 

iod@mopsgdynia.pl. 

3. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez administratora w celu 

zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy. 

4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 c RODO tj. w celu wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z : 

a. ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

b. ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

c. art. 29 ust ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku  

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa  

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  

6. Państwa dane osobowe będą wykorzystywane przez okres niezbędny do realizacji 

obowiązków ciążących na Administratorze zgodnie z pkt. 3 powyżej, następnie 

archiwizowane przez okres wynikający  z przepisów prawa. 

7. Państwa Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji 

międzynarodowych. Nie będą podlegały profilowaniu, czy automatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji.  

8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące 

uprawnienia:  

a. prawo dostępu do danych osobowych, 

b. prawo do żądania poprawienia danych osobowych, 

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych, 

d. prawo do żądania  ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

e. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, 

mailto:sekretariat@mopsgdynia.pl
mailto:iod@mopsgdynia.pl


9. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – jeśli do 

przetwarzania danych doszło na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(adres: 00- 193 Warszawa, ul. Stawki 2) gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych 

osobowych przez administratora narusza przepisy prawa, w tym RODO. 

11. Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie 

skutkowało brakiem możliwości udzielenia pomocy. 


