
WYPEŁNIĆ LITERAMI DRUKOWANYMI W JĘZYKU POLSKIM 
ЗАПОВНЮЙТЕ ДРУГИМИ БУКВАМИ ПОЛЬСЬКОЮ       

Imię i Nazwisko
obywatela Ukrainy 

Data urodzenia Zawód Dane osoby u której
przebywa

(Imię i nazwisko, Adres,
nr telefonu)

Data przybycia 
do Gminy 
Żegocina

Planowany czas pobytu
(jeżeli jest znany)

Uwagi
Ім'я та прізвище

громадянина
України

дата народження професія Дані особи, з якою
він перебуває

(Прізвище, адреса,
номер телефону)

Дата прибуття 
до ґміни
Жегоцина 

Планована тривалість
перебування
(якщо відомо)

Зауваження

Karta ewidencyjna dla obywatela Ukrainy przebywającego na terenie Gminy Żegocina

UWAGA! DANE ZAWARTE W KARCIE MAJĄ SŁUŻYĆ JEDYNIE DO TWORZENIA GMINNEJ BAZY DANYCH DOTYCZĄCYCH UCHODŹCÓW Z UKRAINY CELEM UDZIELANIA 
MOŻIWEGO WSPARCIA NA TERENIE GMINY ŻEGOCINA

УВАГА! ДАНІ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ТЕХНІКІ, ВИКОРИСТАЮТЬСЯ ЛИШЕ ДЛЯ СТВОРЕННЯ КОМУНАЛЬНОЇ БАЗИ ДАНИХ ПРО БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ
ДЛЯ НАДАННЯ МОЖЛИВОЇ ПІДТРИМКИ В ГМІНІ ЖЕГОЦИНА

Osoby przyjmowane powinny uregulować wszystkie formalności związane z ich pobytem w naszym kraju. Kontakt dla cudzoziemców w sprawach legalizacji
pobytu: tel. 12 21 02 002 (pn. – pt. 8:00 - 16:00)

Допущені особи повинні врегулювати всі формальності, пов’язані з їх перебуванням у нашій країні. Контакт для
іноземців з питань легалізації перебування: тел. 12 21 02 002 (пн - пт 8:00 - 16:00)



KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Żegocina, 32-731 Żegocina 316, tel. 14 648 45 20, e-mail: gmina@zegocina.pl. 

2. Z inspektorem danych można się skontaktować poprzez adres email: skarbnik.audyt@onet.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą aby wykonywać zadania realizowane w interesie publicznym oraz do ochrony żywotnych 

interesów Państwa w celu udzielenia Państwu pomocy humanitarnej w związku z przebywaniem na terenie Rzeczypospolitej w wyniku działań 

wojennych na terytorium Ukrainy. 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa.  

5. Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami Pani/ Pana 

danych mogą być podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych 

(podmioty przetwarzające). 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

7. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do udzielenia Państwu pomocy humanitarnej.  

 

 

 

Podpis właściciela nieruchomości:  ………………………………………… 

 

 

 

Podpis uchodźcy:    ………………………………………… 




