
 

 

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia 

obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Polski, w związku 

z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 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), zwanego dalej RODO niniejszym informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie, 

62-070 Dopiewo, ul. Konarzewska 12, NIP: 7772278911 (dalej: Administrator). 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) Administratora jest możliwy za pomocą adresu e-mail: 

iod@opsdopiewo.pl. 

3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania 

przez Administratora ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990 

r. o samorządzie gminnym oraz w innych przepisach powszechnie obowiązującego prawa.  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o świadczenie pieniężne 

za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi oraz innych obowiązków wynikających 

z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) z uwzględnieniem: 

1) Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 

na terytorium tego państwa, 

2) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie 

wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia 

obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w związku 

z działaniami wojennymi. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skutecznego rozpatrzenia wniosku. 

6. Pani/Pana dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie 

przepisów prawa, oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych, 

w tym dostawcy systemu umożliwiającego dokonywanie zgłoszeń drogą elektroniczną. 



 

 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach spoza Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego. 

8. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania 

(poprawiania). Przysługuje Pani/Panu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, 

jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku 

prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie 

do Prezesa UODO (uodo.gov.pl). 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane i nie nastąpi zautomatyzowane podejmowanie decyzji. 

11. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane 

są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany 

w oparciu o następujące kryteria: 

1) przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas 

(w tym jednolity rzeczowy wykaz akt oraz instrukcja w sprawie organizacji archiwum), 

2) okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora. 

12. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w systemie, w którym zastosowano środki techniczne 

i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi 

w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. 

 

 

 

Miejscowość ……………………., data …………………… 

 

………………………………………………………………………… 

Czytelny podpis  

 


