Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w
związku z organizacją wyborów powszechnych na Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej w 2020 r.
na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 osobowych):
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Tarnowiec,
reprezentowana przez Wójta. Kontakt do Administratora: adres: Tarnowiec 211,
38-204 Tarnowiec, tel. (0-13) 4255509.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – adres: Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec,
tel. (0-13) 4255509, email: patrycja.kaczmarczyk-hap@ugtarnowiec.pl
3. Podstawą prawną do przetwarzania danych jest:
a) art. 6 ust 1 lit b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
tj.: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której
dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
b) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynika
z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeksu wyborczego (Dz. U. z 2019 r.
poz. 684 z późn. zm.), ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych
zasadach
organizacji
wyborów
powszechnych
na
Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania
korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979),
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji spraw
związanych z wypełnieniem obowiązku nałożonego na Administratora powyższymi
przepisami prawa, w tym: prowadzenie spisu i rejestru wyborców poprzez
wniesienie wniosku o wpisie do spisu wyborców, uzyskania zaświadczenia o prawie
do głosowania, skreślenia ze spisu wyborców, dopisanie do spisu wyborców, ujęcie
w spisie wyborców, skreślenie z listy wyborców, zgłoszenie zamiaru
korespondencyjnego głosowania, przygotowanie pakietu wyborczego i jego
dostarczanie oraz złożenie wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do
głosowania.
5. Pani/Pana dane nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia
celu oraz przez okres wymagany odpowiednią kategorią archiwalną, przewidzianą
przez przepisy prawa.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach o których mowa powyżej,
odbiorcami tych danych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub
działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które
wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
b) inne podmioty, które na podstawie przepisów oraz stosownych umów
przetwarzają powierzone, udostępnione dane osobowe, np. podmioty
wykonujące obsługę informatyczną, usługi pocztowe.
7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (tj. państw trzecich) ani do organizacji międzynarodowej.

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują
następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
b) prawo do usunięcia danych osobowych - w przypadku gdy ustała podstawa
do ich przetwarzania, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisów prawa
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych – w przypadku gdy osoba,
której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane
dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich
ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale
osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich ustalenia, do obrony lub
dochodzenia roszczeń.
9. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
11. Źródłem pochodzenia danych osobowych jest ewidencja ludności, rejestr
wyborców, osoby, których dane dotyczą.

