Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (w związku z pełnieniem funkcji
członka komisji wyborczej)
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Administratorami Twoich danych osobowych w zakresie realizacji obowiązków określonych w
ustawie Kodeks wyborczy oraz uchwał Państwowej Komisji Wyborczej są:
1. Wójt Gminy Świdwin z siedzibą w Urzędzie Gminy Świdwin.
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
•
listownie na adres: Plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin
•
przez e-mail: poczta@swidwin.gmina.pl
•
telefonicznie: +48 94 36 520 15.
2. Państwowa Komisja Wyborcza z siedzibą w Warszawie.
Możesz się z nimi skontaktować w następujący sposób:
•
listownie na adres: ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa
•
przez e-mail: biuro@kbw.gov.pl
•
telefonicznie: +48 22 695 26 41.
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się kontaktować we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z
przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych:
1. w Urzędzie Gminy Świdwin możesz się kontaktować z Panem Dariuszem Florkiem w
następujący sposób:
2. listownie na adres: Plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin
3. przez e-mail: iod.poczta@swidwin.gmina.pl
4. w Państwowej Komisji Wyborczej możesz się kontaktować w następujący sposób:
5. przez e-mail: iodo@kbw.gov.pl
Będziemy przetwarzać Twoje dane w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, adres
zamieszkania, adres email, nr telefonu komórkowego, nr telefonu domowego, wynagrodzenie,
funkcja w komisji, nazwa komitetu wyborczego, nr rachunku bankowego - w związku z
pełnieniem przez Ciebie funkcji członka właściwej komisji wyborczej, powołanej przepisami
ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) do
przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 13 października
2019 r.
Twoje dane osobowe w zakresie imion, nazwiska, pełnionej funkcji w komisji, miejscu
zamieszkania oraz desygnującego Cię komitetu wyborczego do składu komisji, będą
zamieszczone w Postanowieniu Komisarza Wyborczego i ujawnione na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu oraz Krajowego Biura Wyborczego.
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. - Kodeks wyborczy, uchwał Państwowej Komisji Wyborczej oraz przepisów
obowiązującego prawa dotyczących wypłacanych Ci należności pieniężnych z tytułu
członkostwa w składzie komisji.

ODBIORCY DANYCH

Twoje dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie
Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów
informatycznych.
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W związku, z tym, iż skład komisji, do którego zostałeś powołany, został ustalony w drodze
Postanowienia, to Twoje dane osobowe będą przetwarzane wieczyście, gdyż dla tego aktu
prawnego ustalona jest kategoria archiwalna A.
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Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
•
prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
•
prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
•
prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (w związku z pełnieniem funkcji
członka komisji wyborczej)
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych

osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku
nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych,
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych (dane
kontaktowe powyżej).
Informujemy, że dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
INFORMACJA O
decyzji lub do profilowania.
ZAUTOMATYZOWANYM
PODEJMOWANIU DECYZJI
W TYM O PROFILOWANIU

