PRZETWARZANIE DANYCH OSÓB DEKLARUJĄCYCH CHĘĆ UDZIELENIA
POMOCY HUMANITARNEJ UCHODŹCOM
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz 14 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. - RODO informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Wieluniu, mieszczący się przy ul. Okólnej 7, 98-300 Wieluń.
2. Z inspektorem ochrony danych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Wieluniu można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mgops.wielun.pl.
3. Przetwarzanie danych odbywa się w związku z organizowaniem pomocy dla uchodźców
z Ukrainy poprzez dokonanie zgłoszenia o przyjęcie uchodźców na adres e-mail:
ukraina@mgops.wielun.pl.
Zakres przetwarzanych danych obejmuje:
a) kategorię przetwarzanych danych: właściciele/posiadacze nieruchomości, którzy przyjęli
uchodźców z Ukrainy,
b) zakres przetwarzanych danych: imię i nazwisko właściciela, adres, pod którym
przebywają uchodźcy z Ukrainy, numer telefonu właściciela/posiadacza nieruchomości.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 (Ogólnego Rozporządzenia
2016/679 o ochronie danych osobowych):
− lit. d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane
dotyczą, lub innej osoby fizycznej
− oraz lit. e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami
Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty
wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
Innymi odbiorcami mogą być jedynie podmioty, którym powierzono przetwarzanie
danych na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu, w jakim
zostały zgromadzone, a po tym czasie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków
wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach (Dz. U. z 2019, poz. 553), przy czym po ustaniu celu, dla którego dane były
przetwarzane – niezwłocznie usunięte.
6. Państwa dane osobowe pochodzą z informacji udzielonych bezpośrednio od Państwa.
7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
a w przypadku ustania celu, dla którego były przetwarzane, prawo do ich usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także zaprzestania przetwarzania.
8. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru wskazanego przez przepisy
ustawy o ochronie danych osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych
osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
9. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
Nie będą poddane profilowaniu ani zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
10. Podanie danych jest dobrowolne.

