Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla czynności
Zapewnienie pomocy uchodźcom z Ukrainy
Zgodnie z art. 13 lub 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 oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1,
sprost. Dz.U.UE.L.2018.127.2 i Dz.U.UE.L.2021.74.35) (RODO), informuje się że:
1. Administratorem danych jest Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski w Białymstoku
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15950 Białystok, tel. 85 879 79 79, e-mail: bbi@um.bialystok.pl.
3. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu udzielenia wsparcia stronom realizującym zadania
związane z pomocą poszkodowanym w skutek wojny w Ukrainie oraz udostępnienia danych
innym podmiotom w celu organizacji pomocy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i e) RODO przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi oraz na podstawie
zgody.
4. Pani/Pana dane będą udostępnianie organizacjom i podmiotom udzielającym wsparcia i
pomocy poszkodowanym oraz podmiotom zajmującym się organizacją udzielania pomocy,
takim jak: Miejski Ośrodek Pomocy w Rodzinie, hotele, Powiatowy Urząd Pracy, Podlaski
Urząd Wojewódzki, kancelarie prawne.
5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, o
którym mowa w pkt 3, a następnie będą przechowywane w celach archiwalnych, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.
U. z 2020 r. poz. 164).
6. W związku z przetwarzaniem przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do danych, na zasadach określonych w art. 15 RODO;
b) sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO;
c) usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), na zasadach określonych w art. 17
RODO;
d) ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w art. 18 RODO;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach określonych w art. 21.
7. W związku z przetwarzaniem przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. W dowolnym momencie może Pani/Pan wycofać zgodę na przetwarzanie danych. Wycofanie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Ich niepodanie skutkować będzie brakiem
możliwości uczestniczenia w akcji pomocowej.
10. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

