
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

dla osób zgłaszających chęć pomocy obywatelom Ukrainy 

Stosownie do przepisów 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, 

dalej RODO, informujemy Państwa o sposobie, celach i podstawach przetwarzania danych 

osobowych 

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Smętowo 
Graniczne reprezentowana przez Wójta Gminy Smętowo Graniczne  
z siedzibą w Smętowie Granicznym przy ul. Dworcowej 10,  
który swoje zadania wykonuje przy pomocy Urzędu Gminy  
w Smętowie Granicznym.  
Z Administratorem można kontaktować się poprzez e-mail: 
ug@smetowograniczne.pl, lub telefonicznie pod nr tel.: 058 56 19 033 
bądź korespondencyjnie na adres siedziby administratora.  

INPSEKTOR OCHRONY DANYCH  We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana  
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych  
z przetwarzaniem tych danych należy kontaktować się  
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez adres e-mail: 
inspektor@cbi24.pl 

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA 
DANYCH 

Państwa dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit.a RODO,  
tj. na podstawie wyrażonej zgody. 
Celem przetwarzania tych danych jest organizacja wsparcia dla 
obywateli Ukrainy, w związku z działaniami wojennymi na terenie ich 
kraju. 

ODBIORCY DANYCH Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty upoważnione do 
tego na podstawie przepisów prawa, a także inne podmioty, które na 
podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których 
Administratorem jest Wójt Gminy Smetowo Graniczne. Państwa dane 
osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i numeru 
telefonu mogą być również przekazywane obywatelom Ukrainy 
wymagającym udzielenia pomocy.  

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH  Państwa dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji 
celu, dla którego zostały zebrane, a po tym czasie przez okres określony 
przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze 
względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań 
naukowych lub historycznych lub cele statystyczne. 

INNE INFORMACJE Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji 
międzynarodowych,  
Nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany i nie 
będą profilowane.  

UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU  
Z PRZETWARZANIEM DANYCH  

Posiadacie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich 
uzupełniania, w przypadku gdy są one niekompletne, do ich 
sprostowania, w przypadku gdy są niepoprawne. 
W  sytuacjach określonych w RODO, prawo żądania usunięcia swoich 
danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz 
prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 
Posiadacie Państwo również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie 
swoich danych osobowych, bez wpływu na zgodność ich przetwarzania z 
przepisami prawa, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem jak też prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w 
zakresie przetwarzania danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 
w przypadku, gdy przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. 

INFORMACJA 
O DOBROWOLNOŚCI  
LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednak 
niezbędne do przyjęcia zgłoszenia wsparcia dla obywateli Ukrainy.  
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