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 Rozporządzeniem 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, dalej również „RODO”), informujemy, że:
TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA

Burmistrz Miasta Iławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława, telefon kontaktowy: 89 649 01 01.

DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

Z Burmistrzem Miasta Iławy można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA OCHRONY
DANYCH

Administrator – Burmistrz Miasta Iławy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować
poprzez email inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA
I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przetwarzania zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 684), tj.:
- prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców,
- sporządzania spisów wyborców uprawnionych do udziału w wyborach, a także do sporządzania spisów osób
uprawnionych do udziału w referendum,
- potwierdzenia prawa wybierania oraz prawa wybieralności.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych gromadzonych w dokumentacji jest wymogiem ustawowym.

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą Krajowe Biuro Wyborcze i jednostki samorządu terytorialnego których
powiadomienie jest konieczne z uwagi na zmiany w prowadzonym przez nie rejestrze wyborców.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

OKRES PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania (tj.
prowadzenia rejestru wyborców wynikającego z ustawy Kodeksu Wyborczego) oraz 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

Przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

DO ORGANU
NADZORCZEGO

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO

ŹRÓDŁO POCHODZENIA
DANYCH OSOBOWYCH

Pani / Pana dane do rejestru wyborców wprowadzane są przez następujące organy:
− organ gminy wydający decyzję o wpisaniu/odmowie wpisania do stałego rejestru wyborców,
Pani / Pana dane gromadzone w aktach sprawy pochodzą:
− od stron/świadków w zakresie składanych przez Nich wyjaśnień/zeznań,
− dołączanych przez strony dokumentów,

INFORMACJA O
WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI
PODANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy
administracyjnego

Kodeksu Wyborczego

oraz Kodeksu postępowania

