
Klauzula informacyjna RODO dla osób zapewniających  zakwaterowanie 

i wyżywienie obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Dzierżoniów 

reprezentowana przez Burmistrza Dzierżoniowa. Kontakt do administratora ul.Rynek 1, 

58-200 Dzierżoniów, tel. 74 645 0800.

2. W sprawach dotyczących Pani/Pana danych można kontaktować się bezpośrednio z 

administratorem. Może też Pan/i skorzystać z przysługujących na mocy przepisów 

RODO praw oraz uzyskać wyjaśnienia dotyczące przetwarzania Pani/a danych od 

naszego inspektora ochrony danych osobowych kontaktując się poprzez e-mail/telefon: 

tel. 74 645 0808, e-mail: inspektorodo@um.dzierzoniow.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi i wypłaty świadczenia 

pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 

przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami 

wojennymi.

4. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie:

- ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z 

konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej 

wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia 

zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego 

świadczenia i przedłużenia jego wypłaty,

- rozporządzenia 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.

5. Podanie danych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych nie będzie 

możliwe rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia pieniężnego za zapewnienie 

zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich 

sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa 

UODO na przetwarzanie danych przez Administratora. 
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8. Pani/Pana dane mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na 

podstawie przepisów prawa.

9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z JRWA. 

 

Obowiązuje od 17 marca 2022 r.
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