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Odpowiadaj ąc na wniosek o udzielenie informacji publicznej
informuj ę, że Wójt Gminy Świdwin do dnia 04 maja 2020r. nie
przekazał na żądanie Poczty Polskiej spisów wyborców sporz ądzonych

Iw związku z zarządzonymi na dzień 10 maja 2020r. wyborami
na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Pismem z dnia 28 kwietnia 2020r. wezwano Poczt ę Polską S.A.

gw
Ii) wskazania nie później niż do dnia 4 maja 2020r., obowi ązku
prawnego ci ążącego na Poczcie Polskiej SA w chwili sk ładania wniosku,
który potwierdzi, że przetwarzanie wnioskowanych danych osobowych
Iprzez Poczt ę Polską SA będzie zgodne z prawem,
12) wyjaśnienia, nie pó źniej ni ż w terminie do dnia 4 maja 2020r.,
na czym polega związek mi ędzy wskazanym uzasadnieniem żądania
przedmiotowych danych osobowych wyborców, z którego wynika,
że dane te „s ą niezbędne do realizacji zada ń zwi ązanych z organizacj ą
wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych w 2020 roku" a wskazanym w decyzji Prezesa Rady
Ministrów RP z dnia 16 kwietnia 2020r. znak BPRM.4820.2.3.2020
zakresem polecenia, z którego wynika, że Poczcie Polskiej S.A.
Polecono: „realizacj ę działań w zakresie przeciwdzia łania COyID-19,
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polegaj ącym na podj ęciu i realizacji niezb ędnych czynno ści
lzmierzajqcych do przygotowania przeprowadzenia wyborów Prezydenta

RP w 2020r., w trybie korespondencyjnym, w szczególno ści poprzez
przygotowanie struktury organizacyjnej, zapewnienie niezb ędne)

4804 36 520 16

infrastruktury oraz pozyskanie koniecznych zasobów materialnych
kadrowych",
3) wyjaśnienia, nie później niż w terminie do dnia 4 maja 2020r.,
na jakiej podstawie prawnej decyzja Prezesa Rady Ministrów, która nie
była kierowana do Gminy Świdwin, nałożyła obowi ązek na gmin ę czy
też dala gminie uprawnienie do udost ępnienia żądanych danych ze spisu
wyborców i przekazania tych danych spó łce, w sytuacji gdy w obecnym
stanie prawnym, ustawodawca zupe łnie wyłączył możliwość głosowania

I korespondencyjnego,
4) wyjaśnienia, nie później niż w terminie do dnia 4 maja 2020r., czy
zbiór zawieraj ący dane osobowe mieszkańców Gminy nie powinien by ć
zaszyfrowany i opatrzony has łem przed jego przekazaniem i jaka jest
podstawa prawna żądania udostępnienia tyh danych bez zabezpieczenia
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Nawiązując do odpowiedzi na wniosek z dnia 27.04.2020r.
10 udostępnienie informacji publicznej OR. 143 1.6.2020 informuj ę, że

związku z nie ustosunkowaniem si ę Poczty Polskiej do wezwania
Wójta Gminy Świdwin, odmówiono udostępnienia danych osobowych
ze spisu wyborców Gminy Świdwin.
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