
     KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Ośrodek Pomocy Społecznej  

z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Kolejowej 37, NIP 652-10-38-184, REGON 

003449120. Dane kontaktowe: tel. 32 215-23-88, 32 215-44-09, 32 215-50-98,                                             

fax 32 215-23-81, e-mail: sekretariat@ops-czdz.pl 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail inspektor@b-biodo.pl,  

z inspektorem można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych  

z przetwarzaniem danych osobowych.  

3. Celem przetwarzania danych jest przyznanie świadczeń oraz wydanie rzeczy 

dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa  

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO art. 9 ust. 2 lit. b, c RODO - w nawiązaniu do ustawy  

z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie 

przepisów prawa oraz podmioty na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania 

danych osobowych.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celu oraz zachowania 

terminów archiwizacji wynikających z odrębnych przepisów.  

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo 

do ich sprostowania, usunięcia po terminach archiwizacyjnych wyrażonych  

w odrębnych przepisach lub ograniczenia przetwarzania. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych ul. Stawki 2 Warszawa.  

8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne. Odmowa podania danych uniemożliwi 

przyznanie wsparcia. 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Адміністратором ваших персональних даних є: Центр Соціальної Допомоги зі штаб-

квартирою в Czechowice-Dziedzice  за адресою вул.Kolejowa 37, NIP 652-10-38-184, REGON 

003449120. Контактні дані: тел. 32 215-23-88,  32 215-44-09, 32 215-50-98,                                 

факс 32 215-23-81. Електронна пошта: sekretariat@ops-czdz.pl  

2. Контактні дані інспектора із захисту даних: ел.пошта inspektor@b-biodo.pl. З інспекторем 

можна зв’язатися з усіх питань, що стосуються з обробкою персональних даних. 

3. Метою обробки даних є надання пільг, також видання речей для громадян України в 

зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни на підставі art.6 ust.1 lit. C RODO 

art.9 ust. 2 lit. b, c RODO- щодо акту від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам 

України в зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни. 

4. Одержувачами ваших персональних даних будуть уповноважені відповідно до 

законодавства суб’єкти, та суб’єкти за укладеними договорами на доручення обробки 

персональних даних. 

5. Ваші персональні дані будуть зберігатися протягом періоду реалізації мети та 

дотримання термінів архівування, що виникають з окремих положень. 

6. Ви маєте право вимагати від адміністратора доступу до персональних даних, право 

виправляти їх, видалити після закінчення термінів архівування в окремих правилах або 

обмеженнях обробки. 

7. Ви маєте право подати скаргу до контролюючого органу – Президента Управління 

Захисту Персональних Даних, вул.Stawki 2 Warszawa. 

8. Надання персональних даних є обов’язковим. Відмова надати дані унеможливить 

надання підтримки. 

mailto:sekretariat@ops-czdz.pl
mailto:inspektor@b-biodo.pl
mailto:sekretariat@ops-czdz.pl
mailto:inspektor@b-biodo.pl

