
Klauzula informacyjna 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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 5/46/WE  

(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informuję, że: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Krościenko 

Wyżne, (ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne), zwany dalej 

Administratorem. 

2. Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych 

można się skontaktować telefonicznie tel. 13 4315190 lub e-mail: 

odo@kroscienkowyzne.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w celu 

realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku  

z wnioskiem o przyznanie świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu 

zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy złożonym na 

podstawie § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie 

maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia 

zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego 

świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1020). 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom 

upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, zmiany oraz 

usunięcia, zgodnie z obwiązującymi przepisami. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami 

prawa, zgodnie z przepisami archiwalnymi tj. Rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 

i zakresu działania archiwów zakładowych, o ile przepisy szczegółowe nie 

określają innego terminu przechowywania 

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo 

zautomatyzowany, jednak w ramach przetwarzania danych nie będą 

wykorzystywane metody polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowanie. 

Zapoznałem/am się z klauzulą :            ………………………………………………… 

Data i podpis 


