Zgodnie z art. 13 rozporządzeniem 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, informujemy,
że:
1) administratorem Twoich danych osobowych jest Wójt Gminy Rudziniec, adres siedziby: ul.
Gliwicka 26 44-160 Rudziniec, kontakt mailowy pod adresem: gmina@rudziniec.pl;
2) wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach
ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw e-mail: oc@rudziniec.pl; telefon:
32 4000 723; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1);
3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą - w celu rozpatrzenia wniosku o świadczenie
pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi na podstawie
obowiązku wynikającego z art. 13 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z uwzględnieniem
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 przebywającym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w związku z
działaniami wojennymi (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO1);
4) Odbiorcy danych:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom za wyjątkiem:
• Podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
• Podmiotów świadczących wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i
teleinformatycznych, w których Państwa dane osobowe są przetwarzane.
5) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
dla jakich zostały pozyskane, a następnie będą przechowywane w celach archiwalnych,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach.
7) posiada Pani/Pan prawo do wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania (poprawiania), a w przypadkach uregulowanych przepisami prawa do
usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
8) przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
jeżeli Pana/Pani zdaniem przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się z
naruszeniem obowiązujących przepisów;
9) Informacja o wymogu/dobrowolności padania danych. Zakres przetwarzanych danych
obejmuje dane zawarte we wniosku o świadczenie i ich podanie jest niezbędne w celu
rozpatrzenia wniosku. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało wezwaniem do ich
uzupełnienia, a w przypadku nieuzupełnienia pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia;
10) decyzje podejmowane wobec Ciebie i Twoich danych osobowych nie będą podejmowanie
w sposób zautomatyzowany, w tym nie zastosujemy wobec nich profilowania.
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