
Zgoda i klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych na podstawie zgody osoby, 

której dane dotyczą 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wójta Gminy Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160, Rudziniec, na 

zasadach określonych w rozporządzeniu 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 (tzw. RODO) 

moich danych osobowych zawartych w deklaracji gotowości wsparcia przesłanej na adres 

ukraina@rudziniec.pl w celu umożliwienia kontaktu w celu udzielenia wsparcia stronom realizującym 

zadania związane z pomocą poszkodowanym w skutek wojny w Ukrainie. 

Informacje i dane do kontaktów w sprawie danych osobowych 

Administrator danych, Wójt Gminy Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160, Rudziniec, e-mail: 

gmina@rudziniec.pl 

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Ochrony Danych, Wójta Gminy 

Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160, Rudziniec, e-mail: oc@rudziniec.pl. 

Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych 

Celem przetwarzania danych jest: umożliwienie kontaktu w celu udzielenia wsparcia stronom 

realizującym zadania związane z pomocą poszkodowanym w skutek wojny w Ukrainie oraz 

udostępnienia danych osobowych innym podmiotom w celu organizacji pomocy. 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: dopóki istnieje podstawa ich przetwarzania. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udzielenia wsparcia stronom realizującym 

zadania związane z pomocą poszkodowanym w skutek wojny w Ukrainie. 

Odbiorcy danych osobowych 

Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych 

podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w 

interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. 

Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora 

danych osobowych, posiadających uprawnienia do ich przetwarzania. 

Dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

Prawa osoby, której dane dotyczą 

Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

• żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, 

• wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym 

cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

jej podstawie przed cofnięciem zgody, 

• przeniesienia danych do innego Administratora danych. 



Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej do Administratora 

danych (adres podany na wstępie, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”). 

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu 

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 


