KLAUZULA INFORMACYJNA
przetwarzanie danych osobowych w związku z wykonywaniem czynności związanych z
powołaniem obwodowych komisji wyborczych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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 (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
siedzibą mieszczącą się pod adresem ul. Rynek 1, 37 – 630 Oleszyce, tel. 16 63 15 010
– reprezentowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce - dalej zwany
„Administratorem”.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan się
kontaktować, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych,
za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie, kierując
korespondencję na adres Administratora podany w pkt 1.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w
celu realizacji obowiązków prawnych Administratora wynikających z ustawy z dnia 5
stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 684 ze zm.) oraz uchwały
nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie
powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych
w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego
(M.P. 2019 poz. 267) – wykonania czynności związanych z powołaniem obwodowych
komisji wyborczych, w ramach obsługi urzędnika wyborczego.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany ustawą z dnia 14
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.
553 ze zm.), akty wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy prawa.
5. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom
uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych
przysługuje Pani/Panu:
1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii danych
podlegających przetwarzaniu;
2) prawo żądania sprostowania danych osobowych które są nieprawidłowe, a także prawo
żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
3) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w następujących
przypadkach:
a) gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający
Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
b) jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu
danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,
c) Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne
Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) Jeżeli wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec
przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie
Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych nie
ma zastosowania:
1) prawo do usunięcia danych osobowych, gdyż na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), d) oraz
e) RODO – prawo to nie ma zastosowania w związku z przetwarzaniem danych w celu
wskazanym w pkt 3;
2) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21
RODO, gdyż nie ma ono zastosowania, jeżeli podstawę prawną przetwarzania tych
danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
3) prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie przez Panią/Pana, jako kandydata na członka komisji wyborczej, danych
osobowych, jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych może
skutkować nieuwzględnieniem zgłoszenia kandydata.
10. Nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.

