
KLAUZULA INFORMACYJNA  

W celu wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego w Rozporządzeniu 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 Panią/Pana, że:  

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Złotoryja (dalej 

CKiB) z siedzibą w Jerzmanicach-Zdroju 68A; 59-500 Złotoryja, reprezentowane przez Dyrektora. 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  

iod-bpgz@wp.pl 

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach organizacji pomocy materialnej/rzeczowej lub 

udzielenia schronienia dla uchodźców z Ukrainy. 

Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. osoba, której dane dotyczą 

wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej licznie określonych celów)  

i zgodnie z treścią RODO. 

RODZAJ DANYCH OSOBOWYCH 

Przetwarzanie będą Pani/Pana dane: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres zamieszkania (w przypadku 

udzielenia schronienia uchodźcom).  

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI DANYCH 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

ODBIORCY DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom organizującym pomoc dla uchodźców z Ukrainy na 

terenie Gminy Złotoryja, czyli pracownikom Urzędu Gminy Złotoryja, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

oraz CKiB prowadzącym działania związane z pomocą uchodźcom. 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których zostały 

zebrane.  

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne; 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym); 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

f) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie - skorzystanie  

z tego prawa nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 

W przypadku informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych 

osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86. 

INFORMACJA O PROFILOWANIU 

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, poza Europejskim Obszarem 

Gospodarczym. 
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