
 

 

Klauzula informacyjna 

ewidencja małoletnich obywateli Ukrainy  znajdujących się pod opieką tymczasową 

 

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest minister właściwym do spraw rodziny – Minister 

Rodziny i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00‐513 Warszawa, 

tel. 222 500 108, e‐mail: info@mrips.gov.pl , wraz z Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Hrubieszowie, ul. Ceglana 58, 22-500 Hrubieszów, tel. 84 696 37 77. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 

pośrednictwem adresu email: iod@mc.gov.pl   lub pisemnie pod adres Administratora. 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia ewidencji  małoletnich 

obywateli Ukrainy którzy  przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki 

osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nim, oraz małoletni obywatel Ukrainy, 

który przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przed przybyciem 

był umieszczony w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy,, tj. gdyż jest to niezbędne 

do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze  

(art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z Ustawą z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom 

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

4) Administrator przetwarza Państwa dane osobowe t.j. imię (imiona) i nazwisko 

(nazwiska) osoby, która przybyła na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z małoletnim, 

w stosunku do którego sprawowała pieczę zastępczą na terytorium Ukrainy, oraz osoby 

reprezentującej małoletniego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej 

"sprawującym opiekę", imię (imiona) i nazwisko (nazwiska) małoletniego,  

obywatelstwo małoletniego i sprawującego opiekę, adres ostatniego miejsca pobytu 

małoletniego w Ukrainie, niepełnosprawność małoletniego, stan zdrowia małoletniego,  

pokrewieństwo małoletniego z innymi małoletnimi, którzy przekroczyli granicę, numer 

PESEL małoletniego i sprawującego opiekę - jeżeli zostały nadane, datę urodzenia 

małoletniego i sprawującego opiekę - jeżeli nie nadano numeru PESEL, adres miejsca 

pobytu małoletniego i sprawującego opiekę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

datę przybycia małoletniego i sprawującego opiekę do miejsca pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia 

granicy przez małoletniego i sprawującego opiekę - jeżeli występuje, serię i numer 

dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy przez małoletniego 

i sprawującego opiekę - jeżeli występują, adres poczty elektronicznej sprawującego 

opiekę, numer telefonu sprawującego opiekę, rodzaj, numer i odwzorowanie cyfrowe 

dokumentu potwierdzającego tożsamość małoletniego, rodzaj, numer i odwzorowanie 

cyfrowe dokumentu potwierdzającego tożsamość sprawującego opiekę, fotografię 

małoletniego, fotografię osoby, która przybyła z małoletnim na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, w stosunku do którego sprawowała pieczę zastępczą 

na terytorium Ukrainy, informacje o miejscu i dacie przekroczenia granicy 
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przez małoletniego i sprawującego opiekę, informacje o sytuacji opiekuńczej 

małoletniego, w tym wskazanie informacji o ustanowieniu opiekuna tymczasowego, 

o którym mowa w art. 25 ust. 7 zdanie trzecie Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy 

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, oraz dane sprawującego 

opiekę, informację o dacie zakończenia sprawowania opieki przez sprawującego opiekę 

lub opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez sprawującego opiekę. 

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu 

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,  

w tym przepisów archiwalnych. 

6) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą 

podlegać profilowaniu. 

7) Państwa dane osobowych  będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 

(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

8) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu 

następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych (RODO); 

9) Państwa danych osobowe zostały pozyskane przede wszystkim z informacji 

zgromadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie od osób zainteresowanych,, 

postanowienia sądu opiekuńczego, a także innych instytucji publicznych 

zaangażowanych w realizację obowiązków wynikających z Ustawy o pomocy 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państw. 

10) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych tj. m.in. usługodawcom wykonujących 

usługi serwisu systemów informatycznych oraz usługodawcom z zakresu księgowości 

lub doradztwa prawnego, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa. 

 


