Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Na podstawie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. RODO, informujemy,
że :
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy
Przechlewo jest Wójt Gminy Przechlewo z siedzibą przy ul. Człuchowskiej 26, 77-320
Przechlewo.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można skontaktować
się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, za pośrednictwem adresu e-mail:
iodo@przechlewo.pl , tel. 59 83 34 301.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku o świadczenie
pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi
prowadzonymi na terytorium Ukrainy.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o
pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu,
w jakim je pozyskano, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione na
podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia danych osobowych;
7. Dane przez Panią/Pana udostępnione nie będą przekazywane do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.
8. Ma Pani/Pan prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych,
- sprostowania swoich danych,
- ograniczenia ich przetwarzania.
9. W razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych ma Pani/Panu prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku
niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie wniosku o świadczenie pieniężne za
zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na
terytorium Ukrainy.
11. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie
danych.

