
KLAUZULA INFORMACYJNA 

o przetwarzaniu danych osobowych 

w Urzędzie Miejskim w Drawnie 

  

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 („RODO”) uprzejmie informujemy: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Drawnie reprezentowany przez 

Burmistrza Drawna z siedzibą w Drawnie, ul. Kościelna 3, 73-220 Drawno, tel.: (95) 768 21 11, adres 
e-mail: poczta@drawno.pl. 

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 

przetwarzaniem danych poprzez e-mail: pjackiewicz@drawno.pl, pod numerem telefonu 664 773 699 lub 

pisemnie na adres Administratora danych. 

3. Urząd Miejski w Drawnie przetwarza dane osobowe osób, które przyjęły / zapewniły zakwaterowanie 

i wyżywienie uchodźcom z Ukrainy oraz deklarujących możliwość przyjęcia / zapewnienia 

zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy w celu zapewnienia im pomocy na podstawie 

zgody osób deklarujących możliwość pomocy wyrażonej poprzez aktywne działanie polegające na 

zgłoszeniu osobistym lub telefonicznym pod numerem telefonu 664 773 699 na podstawie art. 6 ust.1 

lit a RODO. 

Osoba dokonująca zgłoszenia telefonicznego wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych w postaci: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy. 

Dane osobowe będą przetwarzane wyłączenie w celu udzielenia pomocy uchodźcom i do czasu 

cofnięcia zgody na ich przetwarzanie przez osoby, których dane dotyczą lub do czasu ustania celu, w 

którym dane zostały pozyskane. 

4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy 

udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone 

do zrealizowania celów przetwarzania, tj. Wydział Zarządzania Kryzysowego w Starostwie 

Powiatowym w Choszcznie. 
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały 

zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawę z dnia 14 lipca 1983r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przez ustawy kompetencyjne. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo 

do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, prawo do żądania usunięcia danych 

osobowych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia 

danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, (gdy - i w zakresie, w jakim - jest to dopuszczone 

obowiązującymi przepisami prawa i możliwe dla administratora). 

8. Dane mogą być przetwarzane do czasu wycofania zgody, którego można dokonać telefonicznie lub na 

pisemny wniosek złożony do Administratora Danych. 

9. W przypadku uznania o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Drawnie danych 

osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym  

profilowaniu. 
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