
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

TOŻSAMOŚĆ 
ADMINISTRATORA 

Administratorem danych osobowych jest: 
Gmina Krapkowice, którą reprezentuje Burmistrz Krapkowic, 
z siedzibą w Krapkowicach (47-303), przy ul. 3 Maja 17 
 

DANE KONTAKTOWE 
ADMINISTRATORA 

Z administratorem danych osobowych można się 
skontaktować poprzez adres email: iod@krapkowice.pl lub 
pisemnie na adres siedziby administratora 
 

DANE KONTAKTOWE 
INSPEKTORA 
OCHRONY DANYCH 

Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora 
ochrony danych Panią Agnieszkę Kaczmarczyk, z którą 
można się skontaktować poprzez email: iod@krapkowice.pl 
lub pisemnie na adres siedziby administratora  
 
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 
osobowych oraz korzystania z praw związanych  
z przetwarzaniem danych 

CELE 
PRZETWARZANIA I 
PODSTAWA PRAWNA  

Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu 
przyznania świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia 
zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. 
Podstawą prawną przetwarzania danych będzie wypełnienie 
obowiązku prawnego ciążącego na Burmistrzu Krapkowic 
wynikającego z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o 
pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa. 
 

ODBIORCY DANYCH 
 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

a. 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 

b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów 
podpisanych z Gminą Krapkowice przetwarzają dane 
osobowe dla których administratorem danych 
osobowych jest Gmina Krapkowice 
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PRZEKAZANIE 
DANYCH OSOBOWYCH 
DO PAŃSTWA 
TRZECIEGO LUB 
ORGANIZACJI 
MIĘDZYNARODOWEJ 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa 
trzeciego/organizacji międzynarodowej 

OKRES 
PRZECHOWYWANIA 
DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 
niezbędny do realizacji zadania, a po tym czasie przez okres 
oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa 

PRAWA PODMIOTÓW 
DANYCH 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich 
danych oraz prawo ich sprostowania 

PRAWO WNIESIENIA 
SKARGI DO ORGANU 
NADZORCZEGO 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,  
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy obowiązującego prawa  

INFORMACJA O 
DOWOLNOŚCI LUB 
OBOWIĄZKU 
PODANIA DANYCH 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest 
obowiązkowe na podstawie obowiązujących przepisów 
prawa  

 


