
KWESTIONARIUSZ REJESTRACYJNY OBYWATELI UKRAINY

РЕЄСТРАЦІЙНА АНКЕТА ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

 
 Дані, адреса та телефон особи, яка приймає громадян України

 Ім’я та прізвище………………………………………………………………………..

дата народження ……………………………………………………………………...

Адреса проживання в Польщі 

Телефонний номер ………………………………………………………………

 Дані осіб, які отримали допомогу:

Ім’я та прізвище ……………………………………………………………………..

дата народження……………………………………………………………………...

Номер паспорта (за відсутності паспорта або штампа про в'їзд

Республіки Польща –

Адреса в Україні ………………………………………………………………………

Адреса проживання в Польщі 

Дата в'їзду на територію Республіки Польща 

Дата реєстрації на стійці реєстрації 

Телефонний номер …………………………………………………………………...

Виконана професія………………………………………………………………

 Дані осіб, які отримали допомогу:

Ім’я та прізвище ……………………………………………………………………..

дата народження……………………………………………………………………...

Номер паспорта (за відсутності паспорта або штампа про в'їзд на територію

Республіки Польща –

Адреса в Україні ………………………………………………………………………

Адреса проживання в Польщі 

Дата в'їзду на територію Республіки Польща 

Дата реєстрації на стійці реєстрації 

Виконана професія………………………………………………………………

 Дані осіб, які отримали допомогу:

Ім’я та прізвище ……………………………………………………………………..

дата народження……………………………………………………………………...

Номер паспорта (за відсутності паспорта або штампа про в'їзд на територію

Республіки Польща –

Адреса в Україні ………………………………………………………………………

Адреса проживання в Польщі 
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Дані, адреса та телефон особи, яка приймає громадян України

………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………...

Адреса проживання в Польщі ………………………………………………….….…

………………………………………………………………

Дані осіб, які отримали допомогу: 

……………………………………………………………………..

…………………………………………………………………...

Номер паспорта (за відсутності паспорта або штампа про в'їзд 

– письмова заява)……………………………………..…

………………………………………………………………………

Адреса проживання в Польщі ….…………………………………………….…

Дата в'їзду на територію Республіки Польща ………………………

Дата реєстрації на стійці реєстрації ……………………………………………

…………………………………………………………………...

………………………………………………………………

Дані осіб, які отримали допомогу: 

……………………………………………………………………..

…………………………………………………………………...

Номер паспорта (за відсутності паспорта або штампа про в'їзд на територію

– письмова заява)……………………………………..…

………………………………………………………………………

Адреса проживання в Польщі ….…………………………………………….…

Дата в'їзду на територію Республіки Польща ………………………

Дата реєстрації на стійці реєстрації ……………………………………………

………………………………………………………………

Дані осіб, які отримали допомогу: 

……………………………………………………………………..

…………………………………………………………………...

Номер паспорта (за відсутності паспорта або штампа про в'їзд на територію

– письмова заява)……………………………………..…

………………………………………………………………………

Адреса проживання в Польщі ….…………………………………………….…

Дані, адреса та телефон особи, яка приймає громадян України 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………... 

………………………………………………….….… 

………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………... 

 на територію 

)……………………………………..…….….. 

……………………………………………………………………… 

…………………………………………….…....… 

………………………………….…... 

………………………… 

………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………... 

Номер паспорта (за відсутності паспорта або штампа про в'їзд на територію 

)……………………………………..…….….. 

……………………………………………………………………… 

…………………………………………….…....… 

………………………………….…... 

………………………. 

……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………... 

Номер паспорта (за відсутності паспорта або штампа про в'їзд на територію 

)……………………………………..…….….. 

……………………………………………………………………… 

…………………………………………….…....… 
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Дата в'їзду на територію Республіки Польща 

Дата реєстрації на стійці реєстрації 

 Дані осіб, які отримали допомогу:

Ім’я та прізвище ……………………………………………………………………..

дата народження……………………………………………………………………...

Номер паспорта (за відсутності паспорта або штампа про в'їзд на територію

Республіки Польща –

Адреса в Україні ………………………………………………………………………

Адреса проживання в Польщі 

Дата в'їзду на територію Республіки Польща 

Дата реєстрації на стійці реєстрації 

 Дані осіб, які отримали допомогу:

Ім’я та прізвище ……………………………………………………………………..

дата народження……………………………………………………………………...

Номер паспорта (за відсутності паспорта або штампа про в'їзд на територію

Республіки Польща –

Адреса в Україні ………………………………………………………………………

Адреса проживання в Польщі 

Дата в'їзду на територію Республіки Польща 

 Дані осіб, які отримали допомогу:

Ім’я та прізвище ……………………………………………………………………..

дата народження……………………………………………………………………...

Номер паспорта (за відсутності паспорта або штампа про в'їзд на 

Республіки Польща –

Адреса в Україні ………………………………………………………………………

Адреса проживання в Польщі 

Дата в'їзду на територію Республіки Польща 

Дата реєстрації на стійці р
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Дата в'їзду на територію Республіки Польща ………………………

Дата реєстрації на стійці реєстрації ……………………………………………

Дані осіб, які отримали допомогу: 

……………………………………………………………………..

…………………………………………………………………...

Номер паспорта (за відсутності паспорта або штампа про в'їзд на територію

– письмова заява)……………………………………..…

………………………………………………………………………

Адреса проживання в Польщі ….…………………………………………….…

Дата в'їзду на територію Республіки Польща ………………………

Дата реєстрації на стійці реєстрації ……………………………………………

Дані осіб, які отримали допомогу: 

……………………………………………………………………..

…………………………………………………………………...

паспорта (за відсутності паспорта або штампа про в'їзд на територію

– письмова заява)……………………………………..…

………………………………………………………………………

Адреса проживання в Польщі ….…………………………………………….…

Дата в'їзду на територію Республіки Польща ………………………

Дані осіб, які отримали допомогу: 

……………………………………………………………………..

…………………………………………………………………...

Номер паспорта (за відсутності паспорта або штампа про в'їзд на 

– письмова заява)……………………………………..…

………………………………………………………………………

Адреса проживання в Польщі ….…………………………………………….…

Дата в'їзду на територію Республіки Польща ………………………

Дата реєстрації на стійці реєстрації ……………………………………………

 

………………………………….…... 

………………………. 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………... 

Номер паспорта (за відсутності паспорта або штампа про в'їзд на територію 

)……………………………………..…….….. 

……………………………………………………………………… 

…………………………………………….…....… 

………………………………….…... 

………………………. 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………... 

паспорта (за відсутності паспорта або штампа про в'їзд на територію 

)……………………………………..…….….. 

……………………………………………………………………… 

…………………………………………….…....… 

………………………………….…... 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………... 

Номер паспорта (за відсутності паспорта або штампа про в'їзд на територію 

)……………………………………..…….….. 

……………………………………………………………………… 

…………………………………………….…....… 

………………………………….…... 

………………………. 
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ПОПИТ:………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

 
ПРИМІТКИ - (приблизний час, на який може бути розміщення)
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

  
 
Відповідно до ст. 7 Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради в
фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних, а також про скасування 
Директиви 95/46 / EC (Журнал законів ЄС L 119) та національних нормативних актів, я даю згоду на обробку моїх 
персональних даних з метою надання допомоги громадянам України»

 

………………………………………..
               підпис приймаючої особи
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………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

(приблизний час, на який може бути розміщення) 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Відповідно до ст. 7 Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист 
фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних, а також про скасування 
Директиви 95/46 / EC (Журнал законів ЄС L 119) та національних нормативних актів, я даю згоду на обробку моїх 

ональних даних з метою надання допомоги громадянам України» 

………………………………………..                          ……………………………………..
підпис приймаючої особи                                            підписи людей, які користуються довідкою

 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

ід 27 квітня 2016 року про захист 
фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних, а також про скасування 
Директиви 95/46 / EC (Журнал законів ЄС L 119) та національних нормативних актів, я даю згоду на обробку моїх 

…………………………………….. 
підписи людей, які користуються довідкою 
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Informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych w ramach programu 

Na podstawie art. 13Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w z
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne r
poniższe informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.
 

Administrator Danych  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Urząd Miasta i Gminy w Sycowie
ul. Mickiewicza 1 
56 – 500 Syców 
reprezentowany przez Burmistrza

Dane kontaktowe 
Z AD można się skontaktować:

− tel.: (62) 785 51 00 
− e-mail: urzad@sycow.pl

Dane Kontaktowe IOD Naszym IOD jest mgr inż. Sebastian KOPACKI 

Cele przetwarzania 
oraz podstawa prawna  

przetwarzania 

Pani/Pana dane osobowe będą: 

a. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu e
realizacji programu / pomocy a podstawą ich przetwarz

b. Dane osobowe zawarte w dokumentacji rachunkowej, księgowej i podatkowej administratora oraz w systemach i dokumentach 
bankowych - w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa, w szczególności ustawy o 
Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku od towarów i usług (art. 6 ust. 1 
lit. c RODO) - przez 5 lat od końca danego roku rozliczeniowego.

Okres, przez który będą 
przetwarzane 

Pani/Pana dane osobowe będą: 

a. Przetwarzane przez okres trwania programu oraz świadczenia pomocy;
b. przez okres archiwizacji wymagany w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

Odbiorcy danych 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a. podmioty, którym AD 
b. podmioty którym AD powierza dane osobowe na podstawie umów powierzenia danych osobowych (np. usługi księgowe, usługi 

prawne, obsługa IT firmy).
c. podmioty, którym udostępnienie 

oświatowe organizacje pozarządowe udzielające pomocy i wsparcia.

Prawa osoby, której 
dane dotyczą 

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

a. dostępu - uzyskania od
przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach 
przetwarzania, kategoriach danych osobowych, infor
zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących oso
wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);

b. do otrzymania kopii danych 
za kolejne kopie administrator mo
ust. 3 RODO); 

c. do sprostowania - 
niekompletnych danych (art. 16 RODO);

d. do usunięcia danych
przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);

e. do ograniczenia przetwarzania
 osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych 

sprawdzić prawidłowość tych danych,
 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane do

ich wykorzystywania,
 administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń,
 osoba, której dane dotyczą, wniosł

podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
f. do sprzeciwu - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych

administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje 
oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, p
osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby,
której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przet
danych w tych celach (art. 21 RODO).

Dodatkowe informacje 
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego 
ani organizacji międzynarodowych, w rozumieniu RODO. Więcej 
znaleźć na stronie Urzędu. 
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Informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych w ramach programu 
„POMOC UKRAINIE”  

 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w z
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przekazujemy Pani/Panu 
poniższe informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 
Urząd Miasta i Gminy w Sycowie 

reprezentowany przez Burmistrza 
Z AD można się skontaktować: 

urzad@sycow.pl 
Naszym IOD jest mgr inż. Sebastian KOPACKI – iodo@sycow.pl 

Pani/Pana dane osobowe będą:  

Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, adresu zamieszkania przetwarzane są w celu 
realizacji programu / pomocy a podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO; 
Dane osobowe zawarte w dokumentacji rachunkowej, księgowej i podatkowej administratora oraz w systemach i dokumentach 

w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa, w szczególności ustawy o 
Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku od towarów i usług (art. 6 ust. 1 

przez 5 lat od końca danego roku rozliczeniowego. 
osobowe będą:  

Przetwarzane przez okres trwania programu oraz świadczenia pomocy; 
przez okres archiwizacji wymagany w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

podmioty, którym AD udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
podmioty którym AD powierza dane osobowe na podstawie umów powierzenia danych osobowych (np. usługi księgowe, usługi 
prawne, obsługa IT firmy). 
podmioty, którym udostępnienie danych jest niezbędne w ramach realizacji programu np. ośrodki pomocy społecznej, placówki 
oświatowe organizacje pozarządowe udzielające pomocy i wsparcia. 

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo: 

uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są 
przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach 
przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub 
zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu 
wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO); 
do otrzymania kopii danych - uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a 
za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 

 żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia 
niekompletnych danych (art. 16 RODO); 

usunięcia danych - żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich 
przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO); 
do ograniczenia przetwarzania - żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:

osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi 
sprawdzić prawidłowość tych danych, 
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia 
ich wykorzystywania, 
administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, 
dochodzenia lub obrony roszczeń, 
osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione 
podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych 
administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje 
oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, p
osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby,
której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przet
danych w tych celach (art. 21 RODO). 

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego 
ani organizacji międzynarodowych, w rozumieniu RODO. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych mogą Państwo 

 

Informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych w ramach programu  

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
ozporządzenie o ochronie danych), przekazujemy Pani/Panu 

mail, numeru telefonu, adresu zamieszkania przetwarzane są w celu 

Dane osobowe zawarte w dokumentacji rachunkowej, księgowej i podatkowej administratora oraz w systemach i dokumentach 
w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości oraz 

Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku od towarów i usług (art. 6 ust. 1 

udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego; 
podmioty którym AD powierza dane osobowe na podstawie umów powierzenia danych osobowych (np. usługi księgowe, usługi 

danych jest niezbędne w ramach realizacji programu np. ośrodki pomocy społecznej, placówki 

administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są 
przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach 

macji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub 
zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do sprostowania, usunięcia lub 

bie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu 

uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a 
że nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 

żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia 

żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich 

twarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy: 
na okres pozwalający administratorowi 

tyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia 

administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, 

do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione 
podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą; 

 w prawnie uzasadnionych celach 
administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje 
oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności 
osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, 
której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania 

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego 
informacji na temat ochrony danych osobowych mogą Państwo 


