
Klauzula informacyjna 

(świadczenie 300 zł dla obywatela Ukrainy)

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia PEiR (UE) nr 2016/679 z
27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz.Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1, ze zm.) – dalej RODO, informuję że:

1. Administrator danych osobowych 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach, ul. Parkowa 6/3, 98-420 Sokolniki, tel.: 62 78 46 190,
e-mail: gops@sokolniki.pl.

2. Inspektor ochrony danych
Sławomir Mazur – kontakt: numer telefonu: 727931623 lub adres  e-mail: e-mail: iod@sokolniki.pl

3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyznania pomocy w postaci jednorazowego świadcze-
nia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie
wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe na podstawie art.
31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na te-
rytorium tego państwa w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na admini-
stratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4. Kategorie danych osobowych
Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie danych: 1) imię (imiona) i nazwisko; 2) datę uro-
dzenia; 3) obywatelstwo; 4) płeć; 5) rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy; 6) se-
rię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy; 7) informację o dacie wjazdu na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej; 8) adres pobytu; 9) dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres
poczty elektronicznej – o ile je posiada; 10) numer PESEL.

5. Odbiorcy danych osobowych 
Pani/a dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz
podmiotom z którymi administrator zawarł umowy powierzenia danych.

6. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/a dane osobowe przechowywane będą przez okres przyznania pomocy, następnie przez okres wskaza-
ny przez przepisy archiwalne. W związku z dochodzeniem roszczeń dane mogą być przechowywane do cza-
su ich przedawnienia, jednak nie dłużej niż 3 lata.

8. Zakres przysługujących uprawnień 
Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania).
Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na
przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne
do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne pod-
stawy przetwarzania.

9. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego
W razie powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/
u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych Pre-
zesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. Źródło pochodzenia danych
Jeżeli Pani/a dane osobowe nie zostały przekazane Administratorowi bezpośrednio, otrzymał je od wniosko-
dawcy w imieniu, którego Pan/i działa w zakresie niezbędnym do przyznania pomocy.

11. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest wymogiem ustawowym i niezbędnym do przyznania pomocy.

12. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
Pani/a dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.



Інформаційне застереження

(пільга 300 злотих для громадянина України)

При виконанні інформаційного зобов'язання, що випливає зі ст. 13 сек. 1 і 2
Регламенту PEiR (ЄС) 2016/679 від 27.04.2016 про захист фізичних осіб щодо
обробки персональних даних та про вільний рух таких даних, а також про
скасування Директиви 95/46 / EC (Загальне положення про захист даних )
(Вісник законів УЄ. Л. від 2016 р. № 119, ст. 1 зі змінами) - надалі
іменований GDPR, хочу повідомити, що:

    1. Адміністратор персональних даних
Комунальний центр соціальної допомоги в Сокольниках, вул. Паркова 6/3, 98-
420 Сокольники, телефон: 62 78 46 190, e-mail: gops@sokolniki.pl.
    2. Посадовець із захисту даних
Sławomir  Mazur  -  контакт:  телефон:  727  931  623  або  адреса  електронної
пошти: e-mail: iod@sokolniki.pl
    3. Цілі та підстави обробки персональних даних
Ваші персональні дані будуть оброблятися з метою надання допомоги у вигляді
одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих на особу, призначеної
для утримання, зокрема для покриття витрат на харчування, одяг, взуття,
особисту гігієну та плата за житло відповідно до ст. 31 Закону від 12
березня 2022 року «Про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним
конфліктом на території цієї держави в обсязі, необхідному для виконання
юридичного обов'язку, покладеного на адміністратора (ст. 6 (1) (c) GDPR ).
    4. Категорії персональних даних
Адміністратор  оброблятиме  такі  категорії  даних:  1)  ім’я  (імена)  та
прізвище; 2) дата народження; 3) громадянство; 4) стать; 5) вид документа,
що є підставою для перетину кордону; 6) серія та номер документа, що є
підставою для перетину кордону; 7) відомості про дату в'їзду на територію
Республіки Польща; 8) адреса проживання; 9) контактні дані, включаючи номер
телефону або адресу електронної пошти - за наявності; 10) номер PESEL.
    5. Одержувачі персональних даних
Ваші дані можуть бути доступні особам, уповноваженим на це на підставі
законодавчих положень, а також особам, з якими адміністратор уклав угоди
про доручення даних.

6. Передача даних до третіх країн або міжнародних організацій

Адміністратор не передає дані в третю країну або міжнародну організацію.
    7. Строк зберігання персональних даних
Ваші персональні дані зберігатимуться на період надання допомоги, а потім
на період, визначений архівним положенням. У зв’язку з розглядом позовних
вимог дані можуть зберігатися до настання позовної давності, але не довше 3
років.
    8. Обсяг прав
Ви  маєте  право  вимагати  доступу  до  ваших  персональних  даних,  а  також
виправляти (виправляти) їх. Ви також маєте право вимагати видалення або
обмеження обробки, а також право заперечувати проти обробки, але лише якщо
подальша  обробка  не  потрібна  Адміністратору  для  виконання  юридичних
зобов’язань і немає інших важливих правових підстав для обробки. .
    9. Інформація про право на подання скарги до контролюючого органу
У разі отримання інформації про незаконну обробку персональних даних, ви
маєте право подати скаргу до наглядового органу, який відповідає за захист
персональних  даних  Президента  Управління  захисту  персональних  даних  у
Варшаві за адресою: вул. Stawki 2, 00-193 Варшава.
    10. Джерело походження даних



Якщо ваші персональні дані не були надані Адміністратору безпосередньо,
вони  були  отримані  від  заявника,  від  імені  якого  ви  дієте  в  межах,
необхідних для надання допомоги.
    11. Інформація про вимогу / добровільне надання даних
Надання вами ваших персональних даних є законодавчою вимогою та необхідною
для надання допомоги.
    12. Інформація щодо автоматизованого прийняття рішень, у тому числі
профілювання
Ваші  дані  не  оброблятимуться  в  автоматизований  спосіб  і  не  будуть
профільовані.


