
OBOWIĄZEK  INFORMACYJNY WOBEC OSÓB DEKLARUJĄCYCH POMOC HUMANITARNĄ DLA 
OBYWATELI UKRAINY PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE 

GMINY PUCK W WYNIKU DZIAŁAŃ WOJENNYCH NA TERYTORIUM UKRAINY 

 

Zgodnie z art. 13 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 95/46/WE, informujemy że: 

 
Administrator danych: 
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim 
sposobem, jest Wójt Gminy Puck, którego dane kontaktowe są następujące: 

 adres korespondencyjny: ul. 10 Lutego 29,84 – 100 Puck 

 nr telefonu (58) 673-20-96 

 adres e-mail: urzad@gmina.puck.pl  
 

Inspektor danych osobowych: 
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo kontaktować się  
z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@gmina.puck.pl 
 
Cel przetwarzania 
Celem przetwarzania Pani/Pana jest udzielenie i koordynacja pomocy humanitarnej dla uchodźców i osób poszkodowanych 
przebywających na terenie Rzeczypospolitej w wyniku działań wojennych na terytorium Ukrainy 
 
Podstawa przetwarzania 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym, 
wynikającego z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. na 
podstawie art.6 ust.1 lit. e RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udzielenia i koordynacji 
pomocy.  
 
Odbiorcy danych 
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być jednostki administracji rządowej i samorządowej oraz instytucje im 
podległe, jak również podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych, a dodatkowo firmy, organizacje pozarządowe lub 
osoby prywatne, w zakresie niezbędnym do zapewnienia wsparcia osobom, którym zdecydowaliście się pomóc;  
 
Okres przechowywania 
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na czas realizacji celu, a po jego zakończeniu przez czas przechowywania  
i archiwizacji, wynikający z przepisów prawa.  
 
Prawa osób 
Ma Pani/Pan prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do 
ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl) 
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OBOWIĄZEK  INFORMACYJNY DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK O ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE W 
PRZYPADKU ZAKWATEROWANIA OBYWATELA UKRAINY 

 
Administrator danych: 
Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, z siedzibą w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskie 1/3.  

 
Kontakt z administratorem: 
Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji możesz się skontaktować: 
- mailowo na adres: sekretariat.dzs@mc.gov.pl 
- pisemnie na adres siedziby administratora: Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa 
- na adres korespondencyjny: ul. Królewska27, 00-060 Warszawa 

  
Kontakt z inspektorem danych: 
Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz się kontaktować we wszystkich 
sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: 
- pisemnie na adres: ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa 
- mailowo na adres: iod@mc.gov.pl 
  
Cel przetwarzania i podstawa prawna 
Celem przetwarzania danych przez Ministra Cyfryzacji jest prowadzenie w systemie teleinformatycznym bazy danych 
wniosków o świadczenie pieniężne w związku z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy. 
Podstawa prawna: obowiązek prawny ciążący na administratorze w związku z przepisem szczególnym ustawy tj. art. 13a 
ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.  

 
Odbiorcy danych 
Odbiorcami danych zgromadzonych w bazie danych wniosków o świadczenie pieniężne w związku z zakwaterowaniem 
obywateli Ukrainy są: Centralny Ośrodek Informatyki – na podstawie powierzenia przez Ministra Cyfryzacji; 
Dane osobowe zgromadzone w bazie danych wniosków o świadczenie pieniężne w związku z zakwaterowaniem obywateli 
Ukrainy udostępnione są:  
- ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, 
- ministrowi właściwemu do spraw rodziny, 
- wojewodom, 
- gminom 
w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.  
 
Jak długo będą przechowywane dane 
Dane z bazy danych wniosków o świadczenie pieniężne w związku z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy, będą 
przetwarzane do czasu realizacji obowiązku ciążącego na administratorze.  
 
Jakie masz prawa 
Przysługuje ci prawo do: dostępu twoich danych, żądania ich sprostowania. 
 
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 
Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 
Źródło pochodzenia danych osobowych 
Dane do bazy wprowadza organ gminy z wniosku o którym mowa w art. 13 ust. 4 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w 
związku z konfliktem zbrojonym na terytorium tego państwa. 
 
Obowiązek podania danych 
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w przypadku składania wniosku o świadczenie pieniężne w związku z 
zakwaterowaniem obywatela Ukrainy.  

 

 

mailto:sekretariat.dzs@mc.gov.pl
mailto:iod@mc.gov.pl

