
Jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące obywatelom 
UkrainyAdministrator Pani/Pana danych: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Gaworzycach, z siedzibą przy ul. Okrężnej 85, 59-180 Gaworzyce 

1. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną 

danych możesz kontaktować  się  pod adresem: iodo@gaworzyce.com.pl oraz 

nr telefonów: 728-706-901, 667-941-610 

2. Cele przetwarzania |  podstawa prawna 

• Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o jednorazowe świadczenie pieniężne 

dla obywatela Ukrainy 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 

• Archiwizacja danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. 

przetwarzanie jest niezbędne  do  wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

3. Okres przechowywania: Dane przechowywanę bądą zgodnie z przepisami 

ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz instrukcją 

kancelaryjną przez okres 10 lat. 

4. Odbiorcy danych: Podmioty z którymi administrator zawarł umowy 

powierzenia. 

5. Przysługujące Pani/Panu prawa:  

• Prawo żądania dostępu do danych 

• Prawo żądania sprostowania danych 

• Prawo żądania usunięcia danych 

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony 

Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa  

6. Obowiązek podania danych: Podanie przez Pana/Panią danych wynika z 

art. 31.5 wskazanej w celu ustawy i jest niezbędne do przyjęcia i rozpatrzenia 

wniosku. W przypadku niepodania danych wynikających z przepisów prawa 

nie będzie możliwa wypłata świadczenia. 
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одноразова матеріальна допомога 300 зл адміністратор персональних 

даних: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach, z siedzibą przy ul. 

Okrężnej 85, 59-180 Gaworzyce 

 

1. спеціаліст із захисту даних: контакт: iodo@gaworzyce.com.pl  oraz nr 

telefonów: 728-706-901, 667-941-610 

2. цілі обробки даних |  правова основа 

• Надання одноразової грошової допомоги відповідно до ст.6 розд. 1 

буква c RODO і Закон від 12 березня 2022 року про допомогу 

громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території 

цієї держави 

• архівація даних відповідно до ст.6 розд. 1 буква c. обробка, що 

випливає з правових положень 

3. час архівування даних: 10 років. 

4. Одержувач: дані будуть доступні для співпрацюючих організацій. 

5. Ви маєте права:  

• Право запитувати доступ до даних 

• Право вимагати виправлення даних 

• Право вимагати видалення даних 

• Право вимагати обмеження обробки 

• Право на подання скарги до контролюючого органу – Управління 

захисту персональних даних, вул. Stawki 2 00-193 Варшава  

6. зобов'язання надати дані: для отримання допомоги необхідно надати 

дані. 
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