
KLAUZULA INFORMACYJNA  
dla osób składających wniosek o świadczenie pieniężne w przypadku zakwaterowania obywateli 

Ukrainy 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

 
1) administratorami Pani/Pana danych osobowych są: 

- Minister Cyfryzacji z siedzibą w Warszawie (00-583) al. Ujazdowskie 1/3 
- Gmina Miejska Bolesławiec z siedzibą w Bolesławcu ul. Rynek 41, reprezentowana przez 

Prezydenta Miasta Bolesławiec, 
2) z administratorem można skontaktować się:  

- Minister Cyfryzacji: poprzez e-mail sekretariat.dzs@mc.gov.pl, pisemnie na adres 
siedziby administratora, pisemnie na adres korespondencyjny (ul. Królewska 27, 00-060 
Warszawa), 

- Prezydent Miasta Bolesławiec: pisemnie na adres siedziby administratora, 
3) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się: 

- w Ministerstwie Cyfryzacji: poprzez e-mail iod@mc.gov.pl, pisemnie na adres 
korespondencyjny (ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa), 

- w Urzędzie Miasta Bolesławiec: poprzez e-mail iod@um.boleslawiec.pl, pisemnie na 
adres siedziby administratora, telefonicznie pod nr 75 645 64 53, 

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia w systemie 
teleinformatycznym bazy danych wniosków o świadczenie pieniężne w związku z 
zakwaterowaniem obywateli Ukrainy oraz w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Miejskiej 
Bolesławiec na podstawie: 

- art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r.,  

- art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z 
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, 

5) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy na 
podstawie przepisów prawa, a odbiorcą danych zgromadzonych w bazie danych wniosków o 
świadczenie pieniężne będzie Centralny Ośrodek Informatyki, 

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej, 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji obowiązku ciążącego na 
administratorze oraz przechowywane zgodnie z przepisami prawa, 

8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, 

9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

10) Pani/Pana dane osobowe będą wprowadzane przez organ gminy do bazy danych wniosków o 
świadczenie pieniężne w związku z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy,  

11)  podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani 
zobowiązana do ich podania,  

12) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania.  

 
 

…………………………. 
    podpis 
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