KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W
ZWIĄZKU Z POWOŁANIEM OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy
Sztum jest: Burmistrz Miasta i Gminy Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych oraz uprawnień Pani/Panu przysługujących można kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych Osobowych, e-mail: iod@sztum.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących
na Administratorze tj. związanych z organizacją wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i powołaniem Obwodowych Komisji
Wyborczych w gminie Sztum. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa tj. art. 6 ust. 1
lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 216/679 oraz ustawy z dnia 5
stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 754).
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane osobowe
mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
1) organy władzy publicznej lub inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana
danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
2) inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora
danych osobowych na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w
pkt 4 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z
przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo sprostowania (poprawiania)
danych osobowych, prawo do ograniczenia wobec przetwarzania danych osobowych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe gdyż przetwarzanie danych
wynika z przepisów prawa określonych w pkt. 3.
9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

