KLAUZULA INFORMACYJNA
(ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE ZA ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA
OBYWATELOM UKRAINY)

Szanowni Państwo,
na podstawie 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem
informujemy, że :
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w (05-170) Zakroczymiu przy ul. Ojca Honorata Koźmińskiego 15, zwany dalej Ośrodkiem.
Kontakt
z Administratorem Danych możliwy jest pod numerem tel. (22) 785 22 99 , mailowo
ops_zakroczym@op.pl , lub korespondencyjnie na adres siedziby Ośrodka.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod@zakroczym.pl
3. Ośrodek przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach dotyczących: w celu przyznania
świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom w
związku z na terytorium tego państwa. na podstawie:
1) art. 6 ust. 1 lit. c przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze wynikającego m.in. z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, oraz obowiązków archiwizacji danych
itp.
4. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w pkt. III, a
następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać
profilowaniu.
6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące
prawa:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo do usunięcia danych, o ile nie występują przesłanki wyłączające zastosowanie
tego prawa;
5) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
7. Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji celu – przyznania świadczenia.
8. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie zawartej przez
jednostkę umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku z realizacją
przysługujących Państwu świadczeń, a także podmiotom lub organom uprawnionym na
podstawie przepisów prawa.
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną.
____________________
Data i podpis

