KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA
PODSTAWIE OBOWIĄZKU PRAWNEGO CIĄŻĄCEGO NA ADMINISTRATORZE
(PRZETWARZANIE W ZWIĄZKU Z USTAWĄ Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 R. KODEKS
WYBORCZY)
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UPRAWNIENIA

Administratorem
Pani/Pana
danych
osobowych
przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Wadowicach
Górnych jest Wójt Gminy Wadowice Górne, 39-308
Wadowice Górne 116 w zakresie danych przetwarzanych
w dokumentacji papierowej i bazie danych rejestru
wyborców prowadzonej przez ewidencję ludności
oraz
Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00060) przy ul. Królewskiej 27, który odpowiada za
utrzymanie i rozwój rejestru PESEL.
W przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane w Urzędzie
Gminy są przetwarzane prawidłowo, można zwrócić się do
wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych poprzez adres
e-mail: iod@wadowicegorne.pl
Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora
ochrony danych, z którym może się Pan/Pani
skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub pisemnie
na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony
danych osobowych 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 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, tj.: prowadzenia
i aktualizacji rejestru wyborców.
Podanie
przez
Panią/Pana
danych
osobowych
gromadzonych
w
dokumentacji
jest
wymogiem
ustawowym.
W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące
zadania publiczne lub działające na zlecenie organów
władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
- inne podmioty, które na podstawie stosownych umów
podpisanych z Gminą Wadowice Górne przetwarzają
dane osobowe, dla których Administratorem jest Wójt
Gminy Wadowice Górne.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza
teren Polski.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez
okres zgodny z kategorią archiwalną, o której 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.
W przypadku Pani/Pana danych osobowych przysługuje
Pani/Panu:
- prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
- prawo do sprostowania (poprawiania) danych,

-
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prawo do usunięcia danych,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
prawo do przenoszenia danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych,
- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
(Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy
uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane
niezgodnie z prawem.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
- wymogiem ustawowym – w przypadkach wynikających
z określonych regulacji prawnych stanowiących
podstawę prawną przetwarzania danych.

