
 

RODO – TWOJE DANE OSOBOWE 

 

Klauzula informacyjna dla osoby, która zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie 

obywatelom Ukrainy, 

udzielana zgodnie z przepisami art. 13 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- dalej RODO. 

 

1. Informujemy, że administratorem przekazanych danych jest  Wójt  Gminy  Dobra, ul. 

Szczecińska 16a, 72-003 Dobra.  

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, który może udzielić Państwu więcej 

informacji o przetwarzaniu danych osobowych. Jest nim Marek Grąbczewski. Dane 

kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: inspektorodo@dobraszczecinska.pl 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji wniosku o wypłatę świadczenia 

pieniężnego z tytułu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa- określonego w art. 13 ustawy z dnia 12 marca 

2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium 

tego państwa (Dz. U. 2022 r. poz. 583 z późn. zm.). Podstawą przetwarzania przekazanych 

danych osobowych jest art.  6 ust. 1 lit. c (realizacja obowiązku prawnego) i lit. e 

(zadanie realizowane w interesie publicznym). 

4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania wskazanego celu, tj. 

realizacji w/w wniosku o wypłatę świadczenia.  

5. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do Pana/ Pani danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do żądania przenoszenia danych. 

6. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. 

7. Pana/ Pani dane mogą być udostępnione podmiotom i osobom wspierającym 

administratora w procesie niesienia pomocy uchodźcom, a także podmiotom 

uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa. 

8. Pani/Pana dane, po zrealizowaniu celu dla którego zostały zebrane, będą 

przechowywane do celów archiwalnych przez okres wynikający z przepisów 

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 ( Dz. U Nr 14, poz. 67 – z późn. zm. ), 

załącznik nr  2 Jednolity  rzeczowy wykaz akt organów gminy i związków 

międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki. 
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