Informacja na temat przetwarzania danych osobowych dotycząca rozpatrywania
wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia
obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w
związku z działaniami wojennymi.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (Dz. U. UE. L. z 2016 r. nr 119 poz. 1 z późn. zm.) – dalej
rozporządzenie 2016/679, przekazuję następujące informacje dot. przetwarzania danych
osobowych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg.
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Prezydent Miasta Kołobrzeg.
Siedzibą Administratora Danych jest Urząd Miasta Kołobrzeg, 78-100 Kołobrzeg, ul.
Ratuszowa 13.
2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z IOD możliwy jest
następujący kontakt:
− osobisty w siedzibie Urzędu Miasta Kołobrzeg – pok. nr 316, 78-100 Kołobrzeg, ul.
Ratuszowa 13,
− przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP: /umkolobrzeg/skrytka,
− e-mailowy na adres: iod@um.kolobrzeg.pl, lub
− telefoniczny pod nr 94 35 51 584.
Z IOD może się Pan/Pani kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
rozporządzenia 2016/679, ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz
następujących przepisów wykonawczych: rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15
marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego
przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom
Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty
oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca
2022 r. w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie
zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o
przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i
wyżywienia obywatelom Ukrainy.
Następnie Państwa dane będą przechowywane w celu wypełnienia obowiązku
archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym w
przypadkach ściśle określonych przepisami prawa, a także będą udostępnianie
podmiotom zewnętrznym, które świadczą wsparcie techniczne i serwisowe dla
oprogramowania wykorzystywanego w Urzędzie Miasta Kołobrzeg oraz usługi
niszczenia dokumentów na podstawie każdorazowo zawieranej umowy powierzenia
danych osobowych. Tego typu umowa reguluje tryb, zasady, cel przetwarzania, jak i
środki bezpieczeństwa przetwarzania tych danych oraz odpowiedzialność
administratora danych jak i podmiotu przetwarzającego. Pani/Pana dane osobowe
mogą zostać przekazane dla innych podmiotów będących odrębnymi Administratorami
Danych przetwarzającymi Pani/Pana dane osobowe we własnym imieniu. Dotyczy to w
szczególności podmiotów świadczących usługi pocztowe lub kurierskie, prawne,
ubezpieczeniowe.
7. Pani/Pana dane osobowe będą gromadzone i przechowywane zgodnie z
rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz rozporządzeniem Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie
klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych
do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
8. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania: dostępu do treści swoich danych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia
sprzeciw oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania.
Wobec przysługującego Panu/Pani prawa żądania usunięcia danych ich przenoszenia
oraz wniesienia sprzeciwu mają zastosowanie ograniczenia wynikające z art. 17 ust. 3, art.
20 i art. 21 rozporządzenia 2016/679. Z ww. praw mogą Państwo skorzystać, przesyłając
pisemny wniosek na adres Administratora Danych.
Aby mieć pewność, że realizujemy Pani/Pana wniosek skierowany do Administratora
Danych, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam
uwierzytelnić wnioskodawcę.
9.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że
przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa. Brak
podania danych osobowych uniemożliwi rozpatrzenie złożonego przez Panią/Pana
wniosku o udzielenie świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i
wyżywienia obywatelom Ukrainy.
11. Wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób
zautomatyzowany, jak również nie będą one podlegały profilowaniu.

