
Ankieta dla osób, które udzieliły pomocy osobom przyjeżdżającym             

z terenu Ukrainy 
  

Imię *……………………………………………………………….. 

Nazwisko: * ……………………………………………………………….. 

Adres *……………………………………………………………….. 

Adres e-mail: ……………………………………………………………….. 

Telefon: * ……………………………………………………………….. 

Liczba przyjętych osób dorosłych (liczba, wiek, płeć, znajomość języków obcych):  * 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

Czy przyjęte osoby posiadają status uchodźcy: * 

……………………………………………………………….. 

Liczba przyjętych dzieci (liczba, wiek, płeć, znajomość języków obcych):  * 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

Inne uwagi: 

………………………………………………………………..……………………………………………………

…………..………………………………………………..………………………………………………………

………..…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………..……………………………………………………

…………..…………………………………….… 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach udzielenia pomocy uchodźcom z Ukrainy.  * 

               

……………………………………………………………….. 

Podpis 

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Liszki. 2. W sprawach z zakresu ochrony 
danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@liszki.pl3. Dane osobowe 

będą przetwarzane w celu udzielenia pomocy uchodźcom z Ukrainy.4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych.5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.6. Odbio rcą 
Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.7. Osoba, której dane  dotyczą ma prawo do:- żądania dostępu 

do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. - cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.- wniesienia 
skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzeni a 

tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana 

danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 
profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  * 



Pomoc dla obywateli Ukrainy 

Ankieta dotycząca deklaracji pomocy dla obywateli Ukrainy przyjeżdżających do Polski  

 

Imię *……………………………………………………………….. 

Nazwisko: * ……………………………………………………………….. 

Adres *……………………………………………………………….. 

Adres e-mail: ……………………………………………………………….. 

Telefon: * ……………………………………………………………….. 

 

Możliwość zapewnienia zakwaterowania z wyżywieniem na czas trwania konfliktu 

zbrojnego na Ukrainie - podać liczbę osób, w tym dzieci: 

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

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Pomoc finansowa - w jakiej wysokości: 

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

 

Inna forma pomocy (np. pomoc medyczna, zakupy, pomoc prawna, tłumaczenie, wolontariat, 

pomoc w szukaniu pracy itp.) - wpisać formę pomocy i na jaki okres czasu: 

…………………………………………………………………………………………………………………….  

Uwagi: 

…………………………………………………………………………………………………………………….  

Czy posługujesz się językami obcymi? Jakimi?  

ukraiński………………………………………………………………………………………… 

rosyjski………………………………………………………………………………………….. 

angielski………………………………………………………………………………………. 

Inne: …………………………………………………………………………………………… 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach udzielenia pomocy uchodźcom z Ukrainy. *  

               

……………………………………………………………….. 

Podpis 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Liszki. 2. W sprawach z zakresu ochrony 

danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@liszki.pl3. Dane osobowe 
będą przetwarzane w celu udzielenia pomocy uchodźcom z Ukrainy.4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych.5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest  art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.6. Odbiorcą 

Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu 
do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.- cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - wniesienia 

skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia 
tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana 

danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłączn ie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  * 


