
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

1. Dane  właściciela  nieruchomości,  który  zobowiązuje  się  do  udzielenia  schronienia
obywatelom Ukrainy / PESEL / numer telefonu kontaktowego:
imię i nazwisko …..……………………………………………………………………………………………………………………..
numer telefonu ……………………………………..…………………… PESEL ………………………….………………………

2. Dane adresowe budynku / lokalu*:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Budynek / lokal*:
a) metraż: ……………………………………………………………………………………………….……………………………….
b) zamieszkały (ilość osób obecnie zamieszkujących) ………………………………………………..…………….
c) niezamieszkały

4. Zobowiązuję się do zapewnienia miejsc noclegowych (wskazać liczbę):
a) wolne pokoje: ………………………………………….………………………………………………………………………….
b) łóżka: …………………………………………………………………………………………………………..………………………
c) materace, karimaty, śpiwory itp.: …………………………………..………………………………………..………….
d) osobom w ilości: ………………………………………………………………………………………………………………….

5. Zobowiązuję się do zapewnienia schronienia, o którym mowa w pkt. 4 NIEODPŁATNIE.

6. Czasookres zobowiązania, o którym mowa w pkt. 4: ……………………………………………………………….

7. Lokal / budynek wyposażony w pełny węzeł kuchenny:
a) tak
b) nie

8. Lokal / budynek wyposażony w pełny węzeł sanitarny:
a) tak
b) nie

9. Lokal / budynek wyposażony w ogrzewanie:
a) tak
b) nie

10. Akceptuję zwierzęta domowe (przybywające z obywatelami Ukrainy):
a) ilość: …………………………………………………………………………………………………………………………………
b) rodzaj: ………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………….…………………………………..

data i czytelny podpis

* niepotrzebne skreślić



Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)  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  wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu w celu  uczestnictwa w akcji pomocy
humanitarnej dla uchodźców z Ukrainy poprzez zaoferowanie miejsca schronienia / noclegu.

Potwierdzam zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi poniżej.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 w zw. z art. 12 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 –
informujemy, że:

1. Administratorem  danych  osobowych  jest  Prezydent  Miasta  Mysłowice  z  siedzibą  w Urzędzie
Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1, 41-400.

2. Dane  kontaktowe  Inspektora  Ochrony  Danych  –  tel.:  32  31-71-245,  e-mail.:
m.patalag@um.myslowice.pl.

3. Podane  dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  obsługi  zgłoszenia  miejsca  schronienia  /
noclegu w ramach akcji pomocy humanitarnej dla uchodźców z Ukrainy.

4. Dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w związku z realizacją
celu określonych powyżej.

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
 upoważnieni pracownicy Administratora;
 podmioty zewnętrzne i osoby niezatrudnione u Administratora uczestniczące w działaniach 

organizacji i przeprowadzenia akcji pomocy humanitarnej dla uchodźców z Ukrainy;
 podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia trwania akcji pomocy humanitarnej dla
uchodźców z Ukrainy.

7. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma następujące prawa:
 dostępu do danych;
 sprostowania danych;
 usunięcia danych;
 ograniczenia przetwarzania danych;
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 przeniesienia danych;
 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych;
 wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne.  Konsekwencją  niepodania  danych  osobowych
będzie  brak  możliwości  zgłoszenia  miejsca  schronienia  /  noclegu  w  ramach  akcji  pomocy
humanitarnej dla uchodźców z Ukrainy.

9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

…………………………….…………………………………..

data i czytelny podpis


