
Klauzula informacyjna dla osób składających wniosek o świadczenie pieniężne w przypadku 

zakwaterowania obywatela Ukrainy  

 

Kim jest administrator danych 

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, z siedzibą w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskie 1/3. 

Kontakt z administratorem 

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji możesz się skontaktować:  

• mailowo na adres: sekretariat.dzs@mc.gov.pl,  

• pisemnie na adres siedziby administratora: Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa, 

• na adres korespondencyjny: ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. 

Kontakt z inspektorem ochrony danych 

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz się 

kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych :  

• pisemnie na adres: ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa,  

• mailowo na adres: iod@mc.gov.pl. 

Cel przetwarzania i podstawa prawna  

Celem przetwarzania danych przez Ministra Cyfryzacji jest: 

• prowadzenie w systemie teleinformatycznym bazy danych  wniosków o świadczenie pieniężne w związku 

z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy. 

Podstawa prawna: obowiązek prawny ciążący na administratorze w związku z przepisem szczególnym ustawy  tj. 

art. 13a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa . 

Odbiorcy danych 

Odbiorcami danych zgromadzonych w bazie danych wniosków o świadczenie pieniężne w związku z 

zakwaterowaniem obywateli Ukrainy są:  

1. Centralny Ośrodek Informatyki – na podstawie powierzenia przez Ministra Cyfryzacji ; 

Dane osobowe zgromadzone w bazie danych wniosków o świadczenie pieniężne w związku z zakwaterowaniem 

obywateli Ukrainy udostępniane są: 

• ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, 

• ministrowi właściwemu do spraw rodziny, 

• wojewodom, 

• gminom 

- w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy . 

Jak długo będą przechowywane dane 

Dane z bazy danych wniosków o świadczenie pieniężne w związku z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy, będą 

przetwarzane do czasu realizacji obowiązku ciążącego na administratorze.   

Jakie masz prawa 

Przysługuje ci prawo do: 

• dostępu do twoich danych, 

• żądania ich sprostowania. 
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Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Źródło pochodzenia danych osobowych 

Dane do bazy wprowadza organ gminy z wniosku o którym mowa w art. 13 ust. 4 ustawy o pomocy obywatelom 

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.  

Obowiązek podania danych  

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w przypadku składania wniosku o świadczenie pieniężne w 

związku z zakwaterowaniem obywatela Ukrainy . 

 


