Klauzula informacyjna dla uchodźcy w związku z pomocą z gminy
Informacja dotycząca danych osobowych zgodnie z przepisami art. 13 Rozporządzenia 2016/679:
	Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Gmina Nysa z siedzibą w Nysie, ul. Kolejowa 15, kod pocztowy 48-300, adres e-mail: nysa@www.nysa.pl, telefon 77 408 05 00, reprezentowana przez Burmistrz Nysy;
	W sprawach dotyczących Pana/Pani danych można kontaktować się bezpośrednio z administratorem. Może też Pan/Pani skorzystać z, przysługujących na mocy przepisów RODO, praw oraz uzyskać wyjaśnienia dotyczące przetwarzania Pana/Pani danych od naszego inspektora ochrony danych osobowych kontaktując się poprzez adres korespondencyjny: ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa lub adres 
e-mail: iod@www.nysa.pl; 
	Pana/Pani dane będą przetwarzane, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e rozporządzenia RODO, w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Przetwarzanie jest realizowane na podstawie przepisów 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.) oraz Uchwały nr LIX/898/22 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Nysa zadań Województwa Opolskiego związanych z pomocą obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Województwa Opolskiego, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

Zakres przetwarzania danych obejmuje: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, rok urodzenia, datę przekroczenia granicy, dokładny adres miejsca zakwaterowania oraz dane dotyczące członków rodziny tj.: imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa oraz wiek;
Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do zrealizowania wskazanego celu, w szczególności kontaktu;
	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;
	Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi, do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), na przetwarzanie danych przez Administratora gdy uzna Pan/Pani, 
iż przetwarzanie, dotyczących Pana/Pani, danych osobowych narusza przepisy RODO;
	Pana/Pani dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych, w tym podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, informatyczne. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;
	Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, 
w szczególności ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

