
KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
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 (zwane dalej rozporządzeniem RODO)  informuję , iż: 

1. Administrator danych osobowych 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku z siedzibą - przy ul. Pilskiej 
3, 78-400 Szczecinek (dalej zwany jako Administrator).   
Z administratorem można się skontaktować: 

1) listownie na adres: ul. Pilskiej 3, 78-400 Szczecinek; 
2) telefonicznie 94 37 470 77 
3) sekretariat@gopsszczecinek.pl 

2. Inspektor ochrony danych  
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się 
kontaktować przez iod@gopsszczecienk.pl. 

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania  
Pani/Pana dane są przetwarzane, w celu wypełnienia wymogów prawnych w tym : 

1) przyjęcie i weryfikacja  wniosku o przyznanie świadczenia z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy, 
2) wypłata świadczenia 
3) archiwizacji sprawy. 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit e) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do 
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 
administratorowi), w związku z:: 

1) art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 
kraju.  

2) 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 

3)  art. 5-6 ustawy z 14.7.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – na podstawie tych przepisów mamy 
obowiązek zarchiwizowania sprawy 

4. Okres przechowywania danych osobowych  
Dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od 1 stycznia roku następującego po roku złożenia deklaracji. 

5. Odbiorcy danych  
Administrator nie planuje  przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom. jedynymi odbiorcami danych mogą być 
podmioty, które mają przyznany dostąp do tych danych na mocy przepisów prawa.  

6. Przekazywanie danych do państwa trzeciego 
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.  

7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji  
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 
1) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych z wyjątkiem danych osób wnioskujących, 
2) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 
3) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z przepisami 

prawa; 
4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem  lub z naszym inspektorem ochrony danych. 

8. Prawo wniesienia skargi do organu 
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

9. Wymóg podania danych  
Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak ich podania skutkuje brakiem możliwości wypłaty świadczenia z tytułu zakwaterowania  
i wyżywienia obywateli Ukrainy .  
 
 
 
 
 
 

……………………………………………. 
podpis 


