
KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO  

DLA OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ W SPRAWIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:  

1. Administratorem danych osobowych osób kontaktujących się w sprawie udzielenia pomocy 

osobom uciekającym z Ukrainy jest Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, adres: pl. Gen. J. Bema 5, 

07-410 Ostrołęka; 

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

przetwarzania moich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

iod@powiatostrolecki.pl; 

3. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe na podstawie: 

a) art. 6 ust. 1 lit. a)  RODO w związku z kontaktem telefonicznym, na podstawie udzielonej 

zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

b) art. 6 ust. 1 lit. f)  RODO w związku z ewentualnym dochodzeniem roszczeń i obrony przed 

roszczeniami, co stanowi uzasadniony interes prawny, gdy Państwa zgłoszenie może 

uzasadniać przetwarzanie danych w tym celu. 

4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów 

prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją 

usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym 

audytorem); 

5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej; 

6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora. 

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że: 

1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia wsparcia obywatelom 

Ukrainy i prowadzenia korespondencji/rozmów związanych z udzielonym wsparciem, jednak nie 

dłużej niż do wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub przez 

okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa. Po wycofaniu zgody dane będą 

przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.  

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  

z dnia 7 grudnia 1999 r. 

2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych 

lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,  

tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

3. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie 

wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem; 

4. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie  

w sprawie wsparcia obywateli Ukrainy i prowadzenia z Państwem korespondencji w tym 

przedmiocie. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości udzielenia 

wsparcia; 

5. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane 

osobowe. 
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