
 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych* 

(zgodnie z art. 13 oraz 14 RODO) 
 

 

1) Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Sarnakach z siedzibą w Sarnakach, ul. Berka Joselewicza 3, 

08-220 Sarnaki, e-mail: gops@sarnaki.pl, tel. 83 3599244. 

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, dane kontaktowe (IOD): 

Urząd Gminy Sarnaki, ul. Berka Joselewicza 3, 08-220 Sarnaki, 

e-mail: ochronadanych@sarnaki.pl, tel. 83 3599198. 

3) Dane są zbierane w celu wspierania rodzin przeżywających trudności w 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 9 

czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.  

z 2017r., poz. 697 ze zm.), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b oraz art. 

10 (RODO). 

4) Możliwe, że dane będą pozyskane z innych źródeł na podstawie ustawy z dnia 9 

czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zgodnie z art. 

14 ust. 5 lit. c (RODO). 

5) Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom wyłącznie upoważnionym 

na podstawie przepisów prawa, zgodnie z art. 14 ust. 5 lit. c (RODO). 

6) Nie planuje się przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich 

lub organizacji międzynarodowych. 

7) Dane będą przechowywane przez okres ustalony w Instrukcji Kancelaryjnej 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sarnakach. 

8) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do własnych 

danych ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 

9) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

10) Podanie danych oraz ich przetwarzanie jest wymogiem ustawowym w związku 

z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej. Nie podanie danych uniemożliwi rozpoczęcie lub prowadzenie 

sprawy i może skutkować nie uzyskaniem pomocy. 

11) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i 

nie będą podlegać profilowaniu. 

 
 

 

 

 

 

* dla osób korzystających ze świadczeń na podstawie ustawy 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
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