Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom
Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami
wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy

Dane wnioskodawcy
Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu*

PESEL lub NIP*

Adres e-mail*

Numer telefonu*

Liczba osób, na które wnioskuję o przyznanie świadczenia*

Adres miejsca pobytu osób przyjętych do zakwaterowania
(Miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania)*

Numer rachunku płatniczego, na który wypłacane zostanie świadczenie*

Oświadczenia wnioskodawcy*
Oświadczam, że:
•
•
•
•

zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie osobie wskazanej w ”karcie osoby przyjętej do
zakwaterowania”, stanowiącej załącznik do niniejszego wniosku;
za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia;
za okres, którego dotyczy wniosek, nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za
wynajem;
dane podane we wniosku są prawdziwe.

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……………………………………………………………..
(data i podpis osoby składającej oświadczenie
/podpis dokumentu elektronicznego)

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
wnoszę o:

□ przyznanie □ przedłużenie przyznania
- świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom
Ukrainy.
Uzasadnienie przedłużenia wypłaty świadczenia powyżej 60 dni
Wypełnij to pole, jeśli wnioskujesz o przedłużenie przyznania świadczenia

* Pola oznaczone symbolem gwiazdki są wymagane

……………………………………………………………..
(data i podpis osoby składającej wniosek /
podpis dokumentu elektronicznego)

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy,
że administratorem Twoich danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich
Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Z administratorem możesz się skontaktować listownie (adres jw.) lub drogą
elektroniczną – adres e-mail: so.umk@um.krakow.pl.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi i wypłaty świadczenia pieniężnego za
zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.
Twoje dane są objęte rejestrem czynności przetwarzania pn. Świadczenie pieniężne za zakwaterowanie
i wyżywienie UKR.
Informujemy, że:
1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania.
2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały
zebrane, a następnie będą przechowywane przez 5 lat, po czym ulegną zniszczeniu.
3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
1. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia wniosku.
2. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi ustawa z dnia 12 marca 2022 r.
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
adres pocztowy – jw., adres e-mail: iod@um.krakow.pl.

