
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO  

dotyczący przyznania jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł obywatelom 

Ukrainy 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 

2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:  

1. Administratorem Państwa danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie, ul. 

Mazurska 1c, 16-300 Augustów.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować 

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem 

adresu email: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl lub pisemnie na adres 

Administratora.  

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a. rozpatrzenia wniosku, przyznania jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 

zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na 

żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe, na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom 

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz innymi 

właściwymi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego;  

b. rozliczenia zadania – tj. realizacji obowiązków Administratora związanych z podatkami, 

rachunkowością, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. w właściwymi przepisami 

szczególnymi (np. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; ustawa z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości);  

c. archiwalnych, kontrolnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z właściwymi 

przepisami szczególnymi.  

4. Państwa dane mogą zostać udostępnione podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych (obsługa informatyczna, z zakresu niszczenia 

dokumentów, hostingowa, z zakresu ochrony danych osobowych), a także podmiotom lub 

organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres konieczny do przyznania świadczenia, 

następnie przez okres wyznaczony przepisami prawa do jego prawidłowego rozliczenia. Po 

ustaniu tych celów dane będą przetwarzane w celach archiwalnych, kontrolnych przez okres 

zgodny z przepisami archiwalnymi, Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.  

6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące 

prawa:  

a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych; 

b. na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania / uzupełnienia danych 
osobowych; 

c. prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach 
określonych w art. 17 RODO,  

d. prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach 
określonych w art. 18 RODO, 

e. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych);  
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7. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać 

profilowaniu.  

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, wynika z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. 

o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

Niepodanie danych obowiązkowych spowoduje brak możliwości pozytywnego rozpoznania 

wniosku.  


