
 

Klauzula informacyjna 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679    
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), Miejski Zakład Zasobów Lokalowych       
w Sosnowcu informuje, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Zasobów 

Lokalowych w Sosnowcu z siedzibą przy ul. Partyzantów 10A, 41-200 Sosnowiec. 

2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować       

w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@mzzl.pl lub 

pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej. 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji wniosku o świadczenie pieniężne 

za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym 

na terenie Rzeczypospolitej  Polskiej, w związku z działaniami wojennymi 

prowadzonymi na terytorium Ukrainy. 

4. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku 

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

państwa.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w Miejskim Zakładzie 

Zasobów Lokalowych w Sosnowcu przez okres: dane w formie elektronicznej do 

momentu obowiązywania wyżej wymienionej ustawy, dane w formie papierowej do 

ośmiu dni, po czym zostaną przekazane do Urzędu Miejskiego w Sosnowcu z siedzibą 

przy Alei  Zwycięstwa 20, celem rozpatrzenia wniosku i wypłaty świadczenia.  

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego 

ds. ochrony danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy rozporządzenia 

zostały naruszone. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem prawnym i niezbędnym 

do rozpatrzenia wniosku i wypłaty świadczenia.  

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 Rozporządzenia. 

 


