KLAUZULA INFORMACYJNA
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze – Rejestr wyborców (przetwarzanie w związku z ustawą
z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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), Urząd Gminy Secemin informuje:

TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA
DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA OCHRONY
DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd
Gminy Secemin ul. Struga 2, 29-145 Secemin, nr telefonu
(+48 34) 35-56-017, adres email: gmina@secemin.pl.,
reprezentowany przez Wójta Gminy Secemin.
Z administratorem – Wójtem Gminy Secemin można się
skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora tj.
Urząd Gminy Secemin ul. Struga 2, 29-145 Secemin
Administrator – Wójt Gminy Secemin wyznaczył inspektora
ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować
poprzez e-mail iod@secemin.pl lub pisemnie na adres: Urząd
Gminy, ul. Struga 2, 29-145 Secemin
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu
wykonania zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 5
CELE PRZETWARZANIA
stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tekst jednolity Dz. U. z
I PODSTAWA PRAWNA
2018 r., poz. 754 z późn. zm.), tj.: prowadzenia i aktualizacji
rejestru wyborców- (art. 6 ust. 1 lit. c RODO- wypełnienie
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Krajowe
Biuro Wyborcze i jednostki samorządu terytorialnego,
których powiadomienie jest konieczne z uwagi na fakt
zmiany w prowadzonym przez nie rejestrze wyborców.

PRZEKAZANIE DANYCH
OSOBOWYCH DO
PAŃSTWA TRZECIEGO Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej
LUB ORGANIZACJI
MIĘDZYNARODOWEJ
OKRES
PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy
zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w
Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia
2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.
U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67).
PRAWA PODMIOTÓW
DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych,
prawo żądania ich sprostowania oraz uzupełnienie
niekompletnych danych i prawo do ograniczenia
przetwarzania danych.

PRAWO WNIESIENIA
SKARGI DO ORGANU
NADZORCZEGO

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne
z przepisami Rozporządzenia.

INFORMACJA O
DOWOLNOŚCI LUB
OBOWIĄZKU PODANIA
DANYCH

Podanie danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa
jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie nie ujęcie w rejestrze wyborców.

SPOSÓB
PRZETWARZANIA
DANYCH I
KONSEKWENCJE
PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane nie są przez nas wykorzystywane do
podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym
przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na
Pani/Pana sytuację prawną lub wywoływać dla Pani/Pana
inne podobne doniosłe skutki.

