
Klauzula informacyjna dla osób zgłaszających możliwość zapewnienia uchodźcom lokalu 

lub części lokalu mieszkalnego 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ......................................................... 

Kontakt do administratora ......................................................... . 

2. W sprawach dotyczących Pani/Pana danych można kontaktować się bezpośrednio 

z administratorem. Może też Pan/i skorzystać z przysługujących na mocy przepisów RODO 

praw oraz uzyskać wyjaśnienia dotyczące przetwarzania Pani/a danych od naszego inspektora 

ochrony danych osobowych kontaktując się poprzez e-mail/ telefon ......................................... . 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, w związku ze zgłoszeniem 

możliwości zapewnienia lokalu lub części lokalu mieszkalnego uchodźcom z terenów objętej 

wojną Ukrainy. 

4. W przypadku zakwaterowania w Pani/Pana lokalu obywateli Ukrainy, Pani/Pana dane będą 

przetwarzane w celu zapewnienia wsparcia związanego z tym zakwaterowaniem. Przetwarzanie 

jest realizowane w interesie publicznym, w związku z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2022 

r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 

państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.). 

5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania wskazanego celu, 

w szczególności kontaktu.  

6. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. To działanie nie będzie miało wpływu 

na zgodność przetwarzania danych przed jej wycofaniem. 

7. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do Pana/ Pani danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania oraz prawo do żądania przenoszenia danych. 

8. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa UODO 

na przetwarzanie danych przez Administratora. 

9. Pana/ Pani dane mogą być udostępnione podmiotom i osobom wspierającym administratora 

w procesie niesienia pomocy uchodźcom, a także osobom, którym zostanie zaproponowane 

zatrzymanie się w udostępnionym przez Panią/Pana lokalu mieszkalnym. 

10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zrealizowania celu, w jakim zostały 

przekazane, tzn. ulokowania zainteresowanej osoby, zapewniania wsparcia lub zakończenia 

działania w zakresie poszukiwania lokali mieszkalnych dla uchodźców, w zależności który 

okres będzie krótszy. 


