
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO) DLA OSÓB DEKLARUJĄCYCH MOŻLIWOŚĆ PRZYJĘCIA / 
ZAPEWNIENIA NOCLEGU UCHODŹCOM Z UKRAINY 

 

Administrator danych 

Administratorem danych osobowych osób deklarujących możliwość przyjęcia/zapewnienia noclegu uchodźcom z Ukrainy w 

związku z agresją Federacji Rosyjskiej jest Nowoczesna z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 41a.  

Szanując prawo do prywatności osób, których dane dotyczą,̨ Nowoczesna zapewnia zgodność procesów przetwarzania 

danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO, czyli Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych). 

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych 

Nowoczesna przywiązuje znaczą uwagę do ochrony danych osobowych, dlatego w razie jakichkolwiek pytań w zakresie 

przetwarzania danych osobowych zachęca do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@nowoczesna.org lub 

pisemnie na adres Administratora.  

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania 

Nowoczesna przetwarza dane osobowe osób deklarujących możliwość przyjęcia / zapewnienia noclegu uchodźcom z Ukrainy 

w celu zapewnienia pomocy Ukrainkom i Ukraińcom na podstawie zgody osób deklarujących możliwość pomocy wyrażonej 

poprzez aktywne działanie polegające na wypełnieniu formularza kontaktowego oraz jego przesłanie na podstawie art. 6 ust. 

1 lit a RODO. 

Nowoczesna nie wykorzystuje systemów profilujących ani systemów prowadzących do zautomatyzowanego podejmowania 

jakichkolwiek decyzji dotyczących danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane wyłączenie w celu akcji Drzwi 

Otwarte dla Ukrainy i do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie przez osoby, których dane dotyczą lub do czasu ustania 

celu, w którym dane zostały pozyskane. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne, żeby wziąć w akcji.  

Odbiorcy danych  

Dane osobowe mogą zostać udostępnione jednostkom samorządu terytorialnego, fundacjom, stowarzyszeniom oraz 

organizacjom pozarządowym w prawnie uzasadnionym interesie, jakim jest zapewnienie pomocy przyjęcia / zapewnienia 

noclegu uchodźcom z Ukrainy. Dostęp do danych mogą mieć również podmioty dostarczające rozwiązania teleinformatyczne 

na podstawie stosownie zawartych umów.  

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy 

Dane osobowe będą przetwarzane przez Nowoczesną na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej: EOG), 

jednakże w związku z wykorzystywaniem narzędzia Formularze Google może nastąpić ich transfer poza EOG. Warunki 

korzystania z narzędzia Google dostępne są w Polityce prywatności Google dostępnej na stronie: 

https://policies.google.com/privacy  

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych 

Osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, czyli 

poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ich przeniesienia oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Więcej 

informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: 

https://eur-lex.europa.eu/  

Nadto, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi  

https://policies.google.com/privacy
https://eur-lex.europa.eu/
https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi

