
Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 

2016/679 z dnia 27.04.2016 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 2016 Nr 119, str. 1) – zwane dalej: RODO, informuję, że w związku z przetwarzaniem 

Pana/Pani danych osobowych:  

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wojewoda Pomorski, którego siedzibą jest 

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku,  ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk. 

 

2. Inspektor ochrony Danych Osobowych  

W Urzędzie powołany został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować 

w formie pisemnej na adres: Pomorski Urząd Wojewódzki, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, z 

dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych” lub mailowo: iod@gdansk.uw.gov.pl  

3. Cel przetwarzania danych osobowych 

Wojewoda Pomorski przetwarza Pana/Pani dane w celu prawidłowości realizacji zadań w ramach 

obszarów zabezpieczenia społecznego, które regulują następujące akty prawne: 

- ustawa z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018, poz. 2220 ze zm.); 

- ustawa z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r., poz. 2134 ze 

zm.); 

- ustawa z dnia 04.11.2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2019 r., poz. 479 

ze zm.); 

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w 

sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.Urz.UE.L 2004 Nr 166, str. 1); 

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. 

dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego   ( Dz.Urz.UE.L 2009 Nr 284, str. 1); 

- ustawy z dnia 14.06.1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze 

zm.) 

4. Podstawa prawna przetwarzania 

 

Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c oraz art. 9 ust. 2 

lit. b RODO w zw. z art. 14 ust. 1 ust. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci; art. 29 ust. 1 ustawy o 

świadczeniach rodzinnych, art. 77 i 78 rozp. 883/2004 oraz art. 3 987/2009. 

  

5. Źródła pochodzenia danych osobowych 

Pana/Pani dane pozyskujemy bezpośrednio od Pana/Pani, od Ośrodków Pomocy Społecznej, ZUS, 

KRUS, Powiatowych Urzędów Pracy oraz od Pana/Pani pracodawcy. 

 

6. Odbiorcy danych 

mailto:iod@gdansk.uw.gov.pl


Przetwarzane dane osobowe będą udostępniane tylko w przypadkach przewidzianych przepisami 

prawa oraz wybranym podmiotom, z którymi Administrator danych zawarł umowę powierzenia 

przetwarzania danych (np. w zakresie obsługi informatycznej: Sygnity S.A. ul. Kapelanka 42B, 30-347 

Kraków w ramach umowy powierzenia przetwarzania danych). 

     Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane do instytucji właściwych państw UE, EOG oraz 

Szwajcarii. 

7. Okres przechowywania danych osobowych  

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 3 

celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego. 

8. informacje o przysługujących Panu/Pani prawach w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych 

Ma Pan/Pani prawo do: 

-  żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych; 

- sprostowania swoich danych osobowych; 

- ograniczenia przetwarzania danych osobowych   

- w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, 

przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

9. Obowiązek podania danych osobowych  

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wiąże się z wymogiem ustawowym określonym w 

aktach prawnych wymienionych w punkcie 3. Niepodanie niezbędnych danych osobowych może 

wiązać się z negatywnymi konsekwencjami, w tym pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.  

 

10. Profilowanie  

Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 


