
 
……………………..data,……………… 

 

 

 

 

Deklaracja dotycząca chęci dobrowolnego zakwaterowania uchodźców                     

z Ukrainy na terenie Gminy Lipsk 

 
 

1. Nazwa podmiotu (imię i nazwisko)…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………… 

2. Dane osoby wskazanej do kontaktu (imię i nazwisko, nr telefonu)…………………….………. 

………………………………………………………………………………………...………… 

3. Forma prowadzonej działalności (agroturystyka, hotel, os. prywatna, inne)…………………....  

…………………………………………………………………………………………...……… 

4. Dokładny adres miejsca przewidzianego do zakwaterowania…………………………………... 

…………………………………………………………………………………………….…….. 

5. Liczba osób, które mogą zostać zakwaterowane …………………………………………… 

6. Wskazanie daty gotowości do przyjęcia……………………………………………………… 

7. Termin do którego można zakwaterować daną liczbę osób…………………………………..... 

8. Krótki opis lokalu (np. 2 czteroosobowe pokoje w domu z dostępem do kuchni                           

i pomieszczenia higieniczno–sanitarnego);…………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………...… 

……………………………………………………………………………………………...…… 

9. Dodatkowe informacje (dostępność dla osób niepełnosprawnych ruchowo, możliwość          

zakwaterowania ze zwierzęciem, ilość dostępnych łóżek oraz możliwość zaopatrzenia               

w pościel itp.)……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….….. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miejski w Lipsku moich                                   

danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu                                       

oraz podanych  przeze mnie informacji dotyczących nieruchomości, którą dysponuję w celu                      

wsparcia uchodźców z Ukrainy. Zgody udzielam na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO 

(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia  2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                                                            

i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) 

 

................................................................ 
Data i podpis 

 

 

 



INFORMACJA 

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

- dobrowolne zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy na terenie Gminy Lipsk 
 

Zgodnie z 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 przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych 

(RODO), informujemy, iż: 

 
1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Urząd Miejski                            

w Lipsku, ul. Żłobikowskiego 4/2, 16-315 Lipsk,  reprezentowany przez Burmistrza Lipska. 

Może Pani/Pan skontaktować się z nami osobiście, poprzez korespondencję tradycyjną lub 

telefonicznie pod numerem (87) 6422 700. 

2. W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez Urząd Miejski danych 

osobowych może się Pani/Pan skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych za 

pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na adres: iodo@lipsk.pl  

3. Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię,  

nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz podane informacje dotyczące nieruchomości. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na potrzeby zapewnienia wykonywania zadań                    

w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy, przybyłym na teren Polski po 24.02.2022 r. 

5. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody 

(jest dobrowolne) w określonym celu i zakresie (art. 6 ust. 1 lit. RODO). 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: przez okres nie dłuższy niż niezbędny do 

celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora                            

i ochrony Państwa interesów. 

7. Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty 

uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, instytucje zgłaszające swój 

udział w pomocy uchodźcom. 

8. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty 

wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, 

w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych systemów 

informatycznych, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest 

wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług 

wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. 

Posiada Pani/Pan prawo: 

a. dostępu do treści swoich danych osobowych,  

b. sprostowania danych osobowych,  

c. usunięcia danych osobowych,  

d. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10. Pana/Pani dane nie będą poddane profilowaniu oraz zautomatyzowanym podejmowaniu 

decyzji. 
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