
Klauzula informacyjna Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., informuję: 
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Stronia Śląskiego mający siedzibę  

w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie. 
2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres siedziby administratora 

jak powyżej lub na adres e-mail: iod@stronie.pl 
3. Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w 

interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 
administratorowi lub realizacji umowy, podstawą przetwarzania danych jest art. 6 pkt 1 lit. c, lit. 
d, lit. e, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych). oraz na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 
r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 
(Dz.U. 2022 poz. 583). 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku o świadczenie pieniężne 
za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium 
Ukrainy. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 
7. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z jednolitym rzeczowym 

wykazem akt dla organów gminy. 
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo 
do przenoszenia danych. 

9. W przypadku wątpliwości, co do prawidłowości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

10. Podane przez Panią/Pana dane osobowe są dobrowolne.  
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