Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 29 kwietnia 2022 r. (poz. 941 )

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi
prowadzonymi na terytorium Ukrainy

Dane wnioskodawcy
Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu*

PESEL lub NIP*

Adres e-mail*

Numer telefonu*

Liczba osób, na które wnioskuję o przyznanie świadczenia*

Adres miejsca pobytu osób przyjętych do zakwaterowania
(Miejscowośd, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania)*

Numer rachunku płatniczego, na który wypłacane zostanie świadczenie*

Oświadczenia wnioskodawcy*
Oświadczam, że:
 zapewniono na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie osobie wskazanej w ”karcie osoby
przyjętej do zakwaterowania”, stanowiącej załącznik do niniejszego wniosku;
 za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia;
 za okres, którego dotyczy wniosek, nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za
wynajem;
 dane podane we wniosku są prawdziwe.
Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……………………………………………………………..
(data i podpis osoby składającej oświadczenie
/podpis dokumentu elektronicznego)

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego paostwa
wnoszę o:

□ przyznanie □ przedłużenie przyznania
- świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom
Ukrainy.
Uzasadnienie przedłużenia wypłaty świadczenia powyżej 120 dni
Wypełnij to pole, jeśli wnioskujesz o przedłużenie przyznania świadczenia

* Pola oznaczone symbolem gwiazdki są wymagane

……………………………………………………………..
(data i podpis osoby składającej wniosek /
podpis dokumentu elektronicznego)

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
w związku z przyznaniem świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania
i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku
z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.
Administrator danych osobowych.
Administratorem przekazanych danych osobowych będzie Burmistrz Gminy Opatówek jako organ wykonawczy
Gminy Opatówek. Z Administratorem można skontaktowad się:
• listownie: 62-860 Opatówek, Pl. Wolności 14,
• e-mailowo: gmina@opatowek.pl lub
• telefonicznie: 62 / 761-80-80.
Inspektor ochrony danych.
Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych. Z Inspektorem można skontaktowad się:
• listownie: 62-860 Opatówek, Pl. Wolności 14,
• e-mailowo: promocja@opatowek.pl lub
• telefonicznie: 62 / 761-80-80 w.25.
Cele i podstawy przetwarzania.
Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznania świadczenia pieniężnego z tytułu
zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy. Podstawą prawną przetwarzania
danych będzie wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Burmistrzu Gminy Opatówek wynikającego
z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na
terytorium tego paostwa tj. art 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”.
Odbiorcy danych osobowych.
Odbiorcami danych mogą byd jedynie podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
Przechowywania danych.
Dane
osobowe
będą
przechowywane
przez
okres
niezbędny
do
osiągnięcia
celu
w którym zostały zebrane, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanego na jej podstawie
rozporządzenie 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.
Prawa osób, których dane dotyczą.
W związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Gminy Opatówek danych, przysługuje Pani/Panu:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeżeli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193
Warszawa).
Szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania z nich udziela Inspektor
ochrony danych.
Informacja o wymogu podania danych.
Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r.
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego paostwa. Konsekwencją
ich
niepodanie
będzie
brak
możliwości
uzyskania
świadczenia
pieniężnego
z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Dane nie będą przetwarzane w
sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

........................................
podpis Wnioskodawcy

