Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych wyborców w
wyborach organizowanych na podstawie ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r., Kodeks wyborczy.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 - o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. "RODO" informuje, że:
1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Białe Błota z główną siedzibą
Urzędu Gminy przy ul. Szubińskiej 7 której przedstawicielem jest Wójt Gminy Białe Błota.
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Białe
Pan Arnold Paszta, adres kontaktowy e-mail: iod@bialeblota.eu

Błota jest

3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w procesie wyborów krajowych lub
europejskich organów władz ustawodawczych/wykonawczych na podstawie art. 6 ust 1 lit. c
RODO w związku z wykonywaniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
wynikającego z art. 26 § 10 i art. 156 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy, z art. 6a
ustawy z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności i z §2 Rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu
przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej
danych zawartych w tym rejestrze w celu prowadzenia spisu i rejestru wyborców oraz obsługi i
techniczno-materialnych warunków pracy obwodowych komisji wyborczych i wykonywania
zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów.
4) odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie
przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy
powierzenia danych. Administrator udostępnia Pana/Pani dane w formie spisu wyborców członkom Obwodowych Komisji Wyborczych na czas przeprowadzenia głosowania.
5)Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
6) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do przeprowadzenia
procesu wyborów krajowych lub europejskich organów władz ustawodawczych/wykonawczych,
a wskazany przez odrębne przepisy prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w
organach administracji publicznej.
7) posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo
ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzanych danych oraz jeżeli jest to
technicznie możliwe do przeniesienia danych. Prawo do usunięcia, swoich danych przysługuje
Panu/Pani w stosunku do danych co do których została wyrażona zgoda na ich przetwarzanie, a
przepisy ustawy szczególnej zezwalają na ich trwałe usunięcie.
8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw:
"RODO".
9) Pani/Pana dane co do zasady nie będą przetwarzane w celu podejmowania
zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w celu profilowania.
Administrator Danych Osobowych
reprezentowany przez Wójta Gminy Białe Błota
Dariusza Fundatora

