Klauzula dla osób deklarujących chęć udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na
terytorium tego Państwa
Kim jest administrator danych
Administratorem danych jest Wójt Gminy Wejherowo ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo, tel: 586779701
Kontakt z inspektorem ochrony danych
Administrator – Wójt Gminy Wejherowo wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować poprzez adres
mailowy: iod@ugwejherowo.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 58-6779739.
Cel przetwarzania i podstawa prawna
Celem przetwarzania danych jest organizacja pomocy humanitarnej dla obywateli Ukrainy i osób poszkodowanych przebywających
na terenie RP w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
Odbiorcy danych
Odbiorcami danych osobowych będą inni administratorzy danych, którzy otrzymają dane w związku z realizacją własnych celów np.
podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów
przetwarzania, jednostki administracji rządowej i samorządowej, osoby fizyczne i prawne, organizacje pozarządowe w zakresie
niezbędnym do zapewnienia wsparcia w związku z deklaracją pomocy.
Jak długo będą przechowywane dane
Dane osobowe przetwarzane będą nie dłużej niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji celu przetwarzania, a po jego
zakończeniu przez okres archiwizacji wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Jakie masz prawa
W zakresie i w granicach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych, w związku z przetwarzaniem
Pani/Pana danych osobowych posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełnienia
oraz prawo do ograniczenia przetwarzania.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Obowiązek podania danych
Podanie danych jest dobrowolne.
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