
Klauzula informacyjna RODO 

 

Na podstawie art. 13 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 (dalej: RODO), 

informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Toruńskie Centrum Usług Społecznych 

(TCUS) z siedzibą przy ul. Marii Konopnickiej 13, 87-100 Toruń. 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych proszę kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych, e-mail: rodo1@tcuw.torun.pl, tel.: 56 611 89 92. 

3. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, w związku z przepisami ustawy 

z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w celu rozpatrzenia wniosku  

o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. 

4. Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym z mocy przepisów 

prawa, w celach i zakresie, które wynikają z tych przepisów lub podmiotom, z którymi TCUS 

zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej. 

6. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3,  

a po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, a także ich usunięcia 

w sytuacji wynikającej z art. 17 RODO lub ograniczenia ich przetwarzania na zasadach 

określonych w art. 18 RODO. 

8. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzania danych 

osobowych w sytuacji opisanej art. 21 RODO. 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. 

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym. Ma Pani/Pan obowiązek ich podania,  

a konsekwencją odmowy podania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez 

rozpatrzenia. 

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będziemy na 

ich podstawie prowadzić profilowania. 
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