
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)  informujemy, iż: 
 
1. Administrator danych osobowych 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych z siedzibą 
w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 1 (zwane dalej „Administratorem” lub „GCOP”) reprezentowane przez Martę 
Kryś - Dyrektora GCOP. 
 
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w GCOP 
Z Inspektorem Ochrony danych można się skontaktować za pośrednictwem e-mail: abi@gcop.gliwice.pl, lub 
drogą tradycyjną na adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych GCOP, ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice. 
 
3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu opracowania bazy wsparcia zawierającej dane kontaktowe 
podmiotów i instytucji oraz pośredniczenia we wsparciu pomiędzy firmami i osobami fizycznymi a beneficjentami 
pomocy w związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego. W celu łatwiejszego nawiązania 
kontaktu podane przez Panią/Pana dane w zakresie: imię i nazwisko, e-mail i/lub nr telefonu zostaną przekazane 
podmiotom korzystającym z pomocy w celu nawiązania kontaktu.  
 
4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych. 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6.1.a – zgody osoby, której dane dotyczą. 
 
5. Odbiorcami danych będą: 
  a. Urząd Miejski w Gliwicach, 
  b. Ośrodek Pomocy Społecznej, 
  c. Straż Miejska w Gliwicach, 
  d. Centrum Ratownictwa Gliwice, 
  e. podmioty korzystające z pomocy.  

 
5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej 
Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. 
 
6. Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane 
Ze względu na cel przetwarzania administrator nie jest w tej chwili w stanie określić, jak długo dane będą 
przetwarzane.   
 
7. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane 
Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.. 
 
8. Prawo do cofnięcia zgody. 
 Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody.  Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych 
osobowych do momentu jej wycofania 
 
9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-
193 Warszawa.  
 
10. Obowiązek podania danych 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne do realizacji wyżej 
wskazanych celów. 
 
11. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 
Administrator nie planuje  podejmowania  decyzji w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka) ani 
profilowania. 
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