KLAUZULA INFORMACYJNA
dla osób kontaktujących się w sprawie pomocy obywatelom Ukrainy
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 w. 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, dalej „RODO”) informuję, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Lelis z siedzibą
w Lelisie ul. Szkolna 39, 07-402 Lelis, tel. (29) 746 90 11, e-mail: sekretariat@lelis.pl dalej
zwany „Administratorem”.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:
 email: iod@lelis.pl, lub numerem telefonu (29) 746 90 21.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktowania się w sprawie udzielenia
pomocy osobom uciekających z Ukrainy na podstawie:
1) art. 6 ust.1 lit. a) RODO w związku z kontaktem telefonicznym i email, na podstawie
udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
2) art. 6 ust.1 lit. f ) RODO w związku z ewentualnym dochodzeniem roszczeń i obrony
przed roszczeniami, co stanowi uzasadniony interes prawny, gdy Państwa zgłoszenie
może uzasadniać przetwarzanie danych w tym celu.
4. Informacja o odbiorcach danych osobowych:
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty, z którymi
administrator zawarł umowę powierzenia danych w związku z realizacją usług na rzecz
administratora.
5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.
6. Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia wsparcia
obywatelom Ukrainy i prowadzenia korespondencji/rozmów związanych z udzielonym
wsparciem, jednak nie dłużej niż do wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie
danych osobowych lub przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa.
Po wycofaniu zgody dane będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa.
8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu
Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody
nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem.
10. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla udzielenia odpowiedzi na zadane
pytanie w sprawie wsparcia obywateli Ukrainy i prowadzenia z Państwem korespondencji
w tym przedmiocie. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości
udzielenia wsparcia.
11. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa
dane osobowe.

