
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. 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 – RODO) informujemy, iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Przyrów, z siedzibą 42-248 

Przyrów, ul. Częstochowska 7, tel. 34 355 41 20, e-mail: przyrow@przyrow.pl -

 reprezentowana przez Wójta Gminy. 

2. Na podstawie obowiązujących przepisów wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, 

z którym kontaktować się można pisemnie na adres naszej siedziby lub poprzez e-

mail: iod@przyrow.pl. 

3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane na podstawie konkretnego przepisu prawa, tj. 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2016 r., jak 

również są niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym czy też, w ramach 

sprawowania władzy publicznej. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przyznania świadczenia pieniężnego za 

zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia Obywatelom Ukrainy przybywającym na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na 

terytorium Ukrainy. 

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Jeśli Pani/Pan tego nie 

zrobi, nie będziemy mogli zrealizować wnioskowanej sprawy. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, tj. 

3 lata od daty zakończenia realizacji wypłaty świadczenia lub w określonych przypadkach od 

daty wydania decyzji lub od dnia pozostawienia wniosku o wypłatę świadczenia bez 

rozpatrzenia. Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum. 

7. Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż 

pierwotny cel przetwarzania. 

8. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: 

o podmioty, którym administrator na podstawie stosownych umów zleca wykonanie 

czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty 

przetwarzające); 

o podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych 

przepisów prawa. 

9. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 

10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie 

przepisów ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

11. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa 

trzeciego czy organizacji międzynarodowych. 

12. Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

nie stosuje profilowania. 

 

Przyrów, kwiecień 2022r. 
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