Klauzula informacyjna RODO
Dla osób udzielających pomocy humanitarnej obywatelom Ukrainy przebywającym na
terenie Rzeczypospolitej w wyniku działań wojennych na terytorium tego kraju
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) – dalej RODO informuję, że:
1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Kamienniku ul. 1 go Maja
69, 48 - 388 Kamiennik tel. 77 431 21 35 reprezentowany przez Wójta Gminy.
2. Dane
kontaktowe
Inspektora
Ochrony
Danych:
Radosław
Tęcza,
e-mail:
ochrona.danych@kamiennik.pl.
3. Podane przez Panią / Pana dane będą przetwarzanie w celu zalegalizowania pobytu obywateli
Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium
Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz
obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych
działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c), d), e) RODO w związku z
ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem
zbrojnym na terytorium tego państwa. Zakres przetwarzanych danych obejmuje wszelkie dane
osobowe, które Państwo podaliście, w szczególności imię i nazwisko, miejsce zamieszkania.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie numeru telefonu czy też adresu poczty
elektronicznej odbywa się na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, którą to można
wycofać w dowolnym momencie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Podanie przez Panią/Pana danych
osobowych jest niezbędne m.in. do ewidencji osób udzielających pomocy humanitarnej
osobom, przebywającym na terenie Rzeczypospolitej w tym wypłaty świadczenia pieniężnego
z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
4. Pani/Pana dane osobowe, zostały przekazane przez Panią/Pana osobiście lub za
pośrednictwem innych osób, które je przekazały poprzez pocztę elektroniczną lub ustnie.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane podmiotom na podstawie obowiązujących
przepisów prawa m.in. jednostkowym administracji rządowej i samorządowej na potrzeby
pomocy uchodźcom z Ukrainy, Policji, podmiotom, którym powierzono przetwarzanie takich
danych, organizacjom pozarządowym.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu
przetwarzania, o którym mowa w pkt. 2, a następnie będą przechowywane w celach
archiwalnych, zgodnie z przepisami o archiwizacji Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z
dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7. W przypadkach, na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach przysługuje
Pani/Panu prawo do żądania: dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia
danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz
cofnięcia Pani/Pana zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku podejrzenia,
że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem przepisów prawa.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

