
Klauzula informacyjna dotycz^ca przetwarzania danych osobowych obywateli Ukrainy w zwiqzku
z nadaniem numeru PESEL oraz prowadzeniem przez mlnistra wtasclwego ds. informatyzacji rejestru

obywateli Ukrainy

Mimo ze Ukraina lezy poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) i nie stosuje si^ w niej Ogolnego
rozporz^dzenia o ochronie danych (RODO), wobec kazdej osoby, kt6ra przekracza granic^ polskq, stosowane sa
polskie i europejskie przepisy dotycz^ce ochrony danych osobowych.

Zapoznaj sif z klauzulq informacyjnq, w ktorej znajdziesz informacj^ o tym, jakie dane osobowe obywateli
Ukrainy b^d^ przetwarzane w zwiqzku z nadaniem numeru PESEL oraz zarejestrowaniem w rejestrze obywateli
Ukrainy (podstawa prawna; Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiqzku z konfliktem zbrojnym na
terytorium tego pahstwa).

Czym jest numer PESEL

To jedenastocyfrowy symbol numeryczny, ktory jednoznacznie identyfikuje osob§ fizyczn^. Numer PESEL
zawiera:

•  dat§ urodzenia,

•  numer porzqdkowy,

•  oznaczenie ptci

•  liczbf kontroin^.

Numer ten Identyfikuje osob^ fizyczn^ np. w systemach Informatycznych: ochrony zdrowia, ubezpieczeniowych i
oswiatowych.

Czym Jest rejestr obywateli Ukrainy

Jest to rejestr prowadzony przez ministra wfasciwego ds. informatyzacji. Zarejestrowani w nim obywatele
Ukrainy:

•  ktorzy wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezposrednio z terytorium Ukrainy w zwi^zku
z dzlaianiami wojennymi prowadzonymi na terytorium drugiego z tych paristw,

•  ktdrym nadano numer PESEL na ich wnlosek.

Kim Jest administrator danych

Administratorami s^:

1. Wojt, burmlstrz lub prezydent miasta Wojt Gminy D^bowiec, 38-220 D^bowiec 101 - w zakresie
rejestracji danych w rejestrze PESEL

2. Minister Cyfryzacji, z siedzib^ w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskle 1/3:
•  odpowiada za nadawanie numeru PESEL oraz utrzymanie i rozwoj rejestru PESEL,
•  prowadzl rejestr obywateli Ukrainy, ktorym nadano numer PESEL.

3. Minister Spraw Wewn^trznych i Administracji, z siedzib^ w Warszawie (02-591) przy ui Stefana
Batorego 5 - odpowiada za ksztaftowanie jednolitych zasad postfpowania w kraju w ramach ewidencji
ludnosci.

Kontakt z administratorem

Z administratorem - wojtem, burmistrzem lub prezydentem miasta mozesz si§ skontaktowad pisemnie na adres
siedziby administratora.

Z administratorem - Minlstrem Cyfryzacji mozesz sif skontaktowac:

•  maiiowo na adres: sekretariat.dzs@mc.Qov.Dl.

•  pisemnie na adres siedziby administratora: Al. Ujazdowskle 1/3, 00-583 Warszawa,

•  na adres korespondencyjny: ui. Krolewska 27, 00-060 Warszawa.

Z administratorem - Minlstrem Spraw Wewn^trznych i Administracji mozna si§ skontaktowad:



•  mailowo na adres: iQd@mswia.Qov.Dl.

•  przez formularz kontaktowv.

•  pisemnie na adres siedziby administratora: ul Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa.

Kontaktz inspektorem ochrony danych

1. Administrator - wojt, burmistrz lub prezydent miasta wyznaczyl inspektora ochrony danych, z ktdrym
mozesz si§ skontaktowac poprzez lodo@debowiec.pl.

2. Administrator - Minister Cyfryzacji wyznaczyl inspektora ochrony danych, z ktdrym mozesz si?
kontaktowae we wszystkich sprawach zwi^zanych z przetwarzaniem danych osobowych:
•  pisemnie na adres: ul. Krolewska 27, 00-060 Warszawa,
•  mailowo na adres; iod@mc.aov.pl.

3. Administrator - Minister Spraw Wewn?trznych i Administracji wyznaczyl inspektora ochrony danych,
z ktorym mozesz si? skontaktowac:

•  pisemnie na adres; ul Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa,
•  mailowo na adres: iod@mswia.aov.pl.

Z kazdym z wymienionych inspektorow ochrony danych mozesz si? kontaktowac we wszystkich sprawach, ktore
dotycz^ przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw zwiqzanych z przetwarzaniem danych, ktore
pozostajq w jego zakresie dzialania.

Cel przetwarzania I podstawa prawna

Celem przetwarzania danych przez wojta, burmistrza lub prezydenta miasta jest:

•  wprowadzenie twoich danych do rejestru PESEL,

•  udost?pnianie ich w ramach tego rejestru.

Celem przetwarzania danych przez Ministra Cyfryzacji jest:

•  utrzymanie i rozwoj rejestru PESEL,

•  prowadzenie rejestru obywateli Ukrainy, ktorym nadano numer PESEL,
•  udost?pnianie danych w ramach tego rejestru.

Celem przetwarzania danych przez Ministra Spraw Wewn?trznych i Administracji jest:

•  sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem ewidencji ludnosci na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawa prawna: obowi^zek prawny ci^z^cy na administratorze w zwi^zku z przepisem szczegolnym ustav/y.

Odblorcy danych

Odbiorcami danych zgromadzonych w rejestrze PESEL s^:

1. Centralny Osrodek Informatyki - na podstawie powierzenia przez Ministra Cyfryzacji;
2. Podmioty:

•  sluzby; organy administracji publicznej; sqdy i prokuratura; komornicy sqdowi; paiistwowe
i samorz^dowe jednostki organizacyjne oraz inne podmioty - w zakresie niezb?dnym do realizacji
zadar^ publicznych;

•  osoby i jednostki organizacyjne, jezeli wykaz^ w tym interes prawny;

•  osoby i jednostki organizacyjne, jezeli wykaz^ w tym interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod
warunkiem uzyskania twojej zgody;

•  jednostki organizacyjne, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jezeli dane po
v/ykorzystaniu zostan^ przez te jednostki tak zmienione, ze nie b?dzie mozliwe ustalenie tozsamo^ci
osob, ktorych dane dotycz^;

•  osoby i jednostki organizacyjne, jezeli wykaz?, ze dane posluz^ do weryfikacji danych adresowych
i/albo zgonu;

•  podmioty odpowledzialne za system identyfikacji elektronicznej oraz wydaj^ce srodki identyfikacji
elektronicznej w systemie identyfikacji elektronicznej - w celu wydania srodka identyfikacji
elektronicznej (czyli narz?dzia, ktorym mozesz potwierdzic swoj^ tozsamosc w Internecie);



kwalifikowani dostawcy usiug zaufania, Swiadczqcy kwalifikowane usiugi podpisu elektronicznego
wpisani do rejestru.

Dane powyzszym podmiotom udost^pniaj^;

•  w6jt, burmistrz lub prezydent miasta,

•  Minister Cyfiryzacji,

•  Minister Spraw Wewn^tiznych i Administracji,

zgodnie z ich wtaSciwoSci^.

Dane osobowe zgromadzone w rejestrze obywateii Ukrainy udost^pniane s^:

Policji,

Strazy Granicznej,

Agencji Bezpieczehstwa Wewn^trznego,

Agencji V\^iadu,

Shjzbie Kontrwywiadu Wojskowego,

Stuzbie Wywiadu Wojskowego,

Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu,

Stuzbie Ochrony Partstwa,

Uiz^dowi do spraw Cudzoziemcow,

ministrowi wtaSciwemu do spraw pracy,

ministrowi wtaSciwemu do spraw rodziny,

Zaktadowi Ubezpieczert Spofecznych,

organowi wiaSciwemu w sprawie Swiadczeh rodzinnych.

Jak dtugo b^d^ przechowywane dane

Dane z rejestru PESEL, jak i z rejestru obywateii Ukrainy, nie b^dq usuwane.

Jakle masz prawa

Przystuguje ci prawo do:

•  dost^pu do twoich danych oraz danych osob, nad ktdrymi sprawujesz opiek§ prawnq (np. dzieci),
•  z^dania ich sprostowania.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Masz prawo wniesc skarg§ do Prezesa Urz^du Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Zrddfo pochodzenia danych osobowych

Dane do rejestru PESEL wprowadza organ gminy.

Dane do rejestru obywateii Ukrainy wprowadza organ gminy.

Obowi^zek podania danych

Podanie danych jest obowiqzkiem, ktory wynika z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zwi^ku z konfliktem
zbrojnym na terytorium tego pahstwa.


