
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  
w związku z postępowaniem w sprawie świadczeń pieniężnych dla osób zapewniających  

zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy  
– na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy  

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 

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 takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO") informujemy, że; 

ADMINISTRATOR 
DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kluczborka, ul. Katowicka 1,  
46-200 Kluczbork, nr tel. 77 418 14 81, adres e-mail; um@kluczbork.pl 

INSPEKTOR  
OCHRONY DANYCH 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, pana Andrzeja Pawłowicza, z którym może się 
Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw 
poprzez adres e-mail; rodo@kluczbork.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

 
 

CELE 
PRZETWARZANIA 

 I PODSTAWA 
PRAWNA 

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

za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i 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 oraz rozporządzeniem 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 przybywającym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi. 

 
ODBIORCY DANYCH 

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy publiczne, zgodnie z przepisami 

powszechnie obowiązującego prawa. 

Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza teren Polski.  

 
OKRES 

PRZECHOWYWANIA 
DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej 

celu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, w tym 

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. 

 
 
 
PRAWA PODMIOTÓW 

DANYCH 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami 

prawa, przysługuje Pani/Panu; 

• prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii; 

• prawo do sprostowania danych; 

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 

• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) –                               

w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie  z prawem. 

INFORMACJA                         
O DOWOLNOŚCI                

LUB OBOWIĄZKU 
PODANIA DANYCH 

Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych będzie 

skutkowało wezwaniem do ich uzupełnienia, a w przypadku nieuzupełnienia pozostawieniem wniosku 

bez rozpoznania. 

INFORMACJA                        
O PROFILOWANIU 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 


