Klauzula Informacyjna – obowiązek informacyjny
dot. świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi
prowadzonymi na terytorium Ukrainy
Stosownie do art. 13 i 14 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),
informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze złożonym wnioskiem
o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy jest
Gmina Przeworno reprezentowana przez Wójta Gminy Przeworno z siedzibą w Przewornie, przy ul.
Kolejowej 4A, 57-130 Przeworno, e-mail:sekretariat@przeworno.pl, tel.: 74 8102 052.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Marzenę Brzozowską – Łukasiewicz.
Kontakt z Inspektorem jest możliwy poprzez e-mail: iod@przeworno.pl lub adres pocztowy:
ul. Kolejowa 4A, 57-130 Przeworno.
3. Źródłem pozyskania danych osobowych osób przyjętych do zakwaterowania jest wnioskodawca,
który złożył wniosek w w/w sprawie.
4. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych, w odniesieniu do:
− wnioskodawcy: imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, nr PESEL lub NIP, nr telefonu, adres e-mail,
nr rachunku bankowego do wypłaty świadczenia,
−osób przyjętych do zakwaterowania wykazanych we wniosku i karcie osoby przyjętej do
zakwaterowania: imię i nazwisko, nr PESEL lub w przypadku braku rodzaj oraz nr/seria dokumentu
potwierdzającego tożsamość, adres miejsca pobytu (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu,
numer mieszkania).
5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe oraz dane osób przyjętych do zakwaterowania
wykazanych we wniosku w celu ustalenia prawa do świadczenia pieniężnego za zapewnienie
zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - podstawą prawną przetwarzania danych jest art.
6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny ciążący na administratorze) w związku z przepisami ustawy
z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na
terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) wraz z aktami wykonawczymi.
6. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące
zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które
wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie
stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych z Administratorem
przetwarzają dane osobowe w jego imieniu (na polecenie – tzw. podmioty przetwarzające) tj.
podmioty świadczące usługi w zakresie serwisu i asysty technicznej systemów informatycznych
i programów dziedzinowych m.in. firmy - dostawcy usług IT, obsługujące system obiegu
dokumentów/oprogramowanie dziedzinowe – sprawując serwis, usuwanie usterek, modyfikację lub
rozbudowę systemu/oprogramowania, podmiot świadczący obsługę prawną.
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7. Czas przetwarzania danych osobowych obejmować będzie okres wynikający z przepisów prawa
upoważniających do zachowania i archiwizacji pozyskanych danych osobowych, w szczególności
okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach oraz z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt (Rozporządzenie 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) tj. aktualnie 5 lat.
8. W zależności od postawy przetwarzania danych osobowych posiada Pani/Pana prawo do:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
w tym prawo do uzyskania kopii danych;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych
osobowych;
3) prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych
w art. 17 RODO,
4) prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach
określonych w art. 18 RODO,
5) prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na
warunkach określonych w art. 20 RODO,
6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na
warunkach określonych w art. 21 RODO,
7) na podstawie art. 77 RODO prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2) dotyczącej niezgodności
przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.
Każde z tych żądań będzie rozpatrzone przez Administratora zgodnie z przepisami RODO.
9. Podanie przez wnioskodawcę danych osobowych wynika z przepisów obowiązującego prawa i jest
niezbędne do przeprowadzenia postępowania o wypłatę świadczenia za zapewnienie
zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Konsekwencją niepodania danych lub podanie
niekompletnych danych będzie brak możliwości ustalenia i wypłacenia wyżej wymienionego
świadczenia pieniężnego. Podanie nieprawdziwych danych, może narazić wnioskodawcę na
odpowiedzialność karną.
10. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania
w oparciu o otrzymane dane osobowe.

