
 

 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

Treść informacyjna dla osób zgłaszających możliwość zapewnienia uchodźcom lokalu lub części lokalu mieszkalnego. 

Zgodnie z 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 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”, informuję, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest GOPS w Łęce Opatowskiej z siedzibą przy ul. Akacjowej 4, 63-645 Łęka Opatowska realizujący 

zadania z upoważnienia Wójta Gminy. 

2. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: 

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska. 

• e-mail: inspektor@myiod.pl 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. e) RODO zadanie realizowane w interesie publicznym, w związku ze 

zgłoszeniem możliwości zapewnienia lokalu lub części lokalu mieszkalnego uchodźcom z terenów objętej wojną Ukrainy. 

4. Podstawą przetwarzania danych jest ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państw 

5. Podanie danych jest niezbędne do zrealizowania wskazanego celu, w szczególności kontaktu oraz późniejszego rozliczenia. 

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zrealizowania celu, w jakim zostały przekazane, tzn. ulokowania zainteresowanej osoby 

lub zakończenia działania w zakresie poszukiwania lokali mieszkalnych dla uchodźców, w zależności który okres będzie krótszy.  

7. Państwa dane mogą być udostępnione podmiotom i osobom wspierającym administratora w procesie niesienia pomocy uchodźcom (w 

szczególności organizacje NGO), a także osobom, którym zostanie zaproponowane zatrzymanie się w udostępnionym przez Państwa lokalu 

mieszkalnym. 

8. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do: 

a) dostępu do swoich danych osobowych 

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe 

c) żądania usunięcia danych, gdy: 

• dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane 

• dane przetwarzane są niezgodnie z prawem 

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: 

• osoby te kwestionują prawidłowość danych 

• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych  

• Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do 

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń 

e) cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie w przypadku gdy odbywa się na jej podstawie (art.6 

ust. 1 lit a RODO). Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

zgodnie z obowiązującym prawem 

f) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.  

 

 


