
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w celu udzielenia pomocy uchodźcom wojennym 

z Ukrainy jest Wójt Gminy Grybów reprezentujący Gminę Grybów z  siedzibą w Grybowie, 

ul.  Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów tel. 18 445 02 04.  

2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych mogą się Państwo kontaktować 

z Inspektorem Ochrony Danych Panem Piotrem Śpiewakiem poprzez pocztę elektroniczną 

iod@gminagrybow.pl lub telefonicznie pod numerem 793-33-12-12 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji wolontariatu i udzielania pomocy 

uchodźcom wojennym z Ukrainy.  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana 

zgoda na przetwarzanie danych osobowych, wyrażona pisemnie. Podstawą przetwarzania 

danych osobowych może być niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby której dane 

dotyczą lub innej osoby fizycznej ( art. 6 ust 1 lit. d, oraz e Rozporządzenia)  

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie 

z instrukcją kancelaryjną. 

7. W przypadkach, na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach przysługuje 

Pani/Panu prawo do żądania: dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (art. 15 i 16 

RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO), przenoszenia danych (art. 20 

RODO) oraz cofnięcia Pani/Pana zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8.  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku podejrzenia, 

że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora  z naruszeniem przepisów prawa. 

9. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże niezbędne do zgłoszenia Pani/Pana 

udziału do pomocy na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy.  

10.  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu, o którym mowa w art. 4 pkt 4) RODO, co oznacza formę zautomatyzowanego 

przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny 

niektórych czynników osobowych osoby fizycznej. 

 

 

 

 

mailto:iod@gminagrybow.pl


Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  

 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią ww. klauzuli informacyjnej i wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, numeru Pesel, numeru 

dowodu osobistego oraz adresu zamieszkania w celu udzielania pomocy na rzecz uchodźców 

wojennych z Ukrainy  

 

 

…………………………….. 

data i podpis  


