
Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych 

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”) informujemy, że:  
1. Administratorem danych osobowych osób korzystających z oferty Ośrodka jest 

Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży (GOPP), ul. 
Racławicka 17, 80-406 Gdańsk. 

2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: tel. 602–633-690. 

3. Podstawą przetwarzania danych jest: 

a) dobrowolnie udzielona zgoda, 
b) konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze,  
c) konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 

przez administratora. 

4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 i zgodnie z treścią 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku 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 „RODO”). 

5. Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:  

a) realizacji zadań statutowych Ośrodka,  
b) korzystania ze świadczeń Ośrodka, 
c) podjęcia przez GOPP stosownych działań na rzecz osób korzystających z 

pomocy Ośrodka.  

6. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom lub organom 
uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

7. Okres przetwarzania danych osobowych osób korzystających z pomocy 
GOPP jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez 
który dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o 
następujące kryteria: 

a) przepisy prawa, które mogą obligować administratora do przetwarzania 
danych przez określony czas;  

b) okres przez jaki jest świadczona pomoc ;  
c) okres, który jest niezbędny do ochrony interesów administratora;  
d) okres na jaki została udzielona zgoda.  

8. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych, każda 
osoba ma prawo do: 

a) dostępu do treści swoich danych osobowych; 
b) żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 
d) przenoszenia danych; 



e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, 
że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym 
również w formie profilowania.  

 

 

 

Data ………………………    ………………………………………………….. 
         (podpis) 

 


