
 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Deklaracji miejsca czasowego 

pobytu na terenie Gminy Bardo dla uchodźców z Ukrainy . 
 

Zostałem/am poinfomowany/na, że moje dane w postaci imienia i numeru telefonu zostaną opublikowane na 

stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Bardo  http://www.bardo.pl/ w celu stworzenia ogólnie dostępnej 

bazy miejsc kwaterunkowych dla uchodźców z Ukrainy, co umożliwi szybki i bezpośredni kontakt. 
 

        
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia 2016/679 RODO, informujemy iż: 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Bardo, ul. Rynek 2, 57-256 

Bardo, tel. 74 81 71 478.  
2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@bardo.pl. 
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu u wyrażoną zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO na potrzeby rejestracji czasowego pobytu dla uchodźców z Ukrainy.  
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane : 
• Dolnośląski Urząd Wojewódzki 

• Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny  

w otrzymaniu Państwa danych osobowych  
• Podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów powierzenia lub innym administratorom 

danych przetwarzający Państwa dane we własnym imieniu takie jak: podmioty świadczące usługi 

informatycznej, pomoc prawną, lub inne podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, oraz prowadzące 

działalność pocztową i kurierską, a także podmioty świadczące działalność płatniczą np. banki  
5. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji cele dla jakiego zostały 

zebrane. 
6. Posiadają Państwo prawo: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  
7. Informujemy, że podanie  danych osobowych jest dobrowolne i nie są Państwo zobowiązani do ich podania. 

Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprze pisemne złożenie odwołania zgody w 

Urzędzie Miasta i Gminy w Bardzie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
8. Pani/Pana dane  nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
9. Dane osobowe przetwarzane przez administratora nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, w tym w formie profilowania. 
10. W przypadku naruszenia zasad przetwarzania danych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  
ul Stawki 2, 00 – 193 Warszawa  
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