KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM I AKTUALIZACJĄ REJESTRU WYBORCÓW
W URZĘDZIE MIEJSKIM W CZERSKU NA PODSTAWIE OBOWIĄZKU PRAWNEGO
CIĄŻĄCEGO NA ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH
(przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy)

TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA
DANYCH

Administratorami Danych Osobowych są:
1. Minister Cyfryzacji – siedziba: 00-060 Warszawa ul. Królewska 27
– odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru PESEL,
2.

DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

Burmistrz Czerska wykonujący prawem określone obowiązki
z wykorzystaniem aparatu pomocniczego: Urzędu Miejskiego w Czersku
– siedziba: 89-650 Czersk, ul. Kościuszki 27
- w zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i bazie
danych rejestru wyborców prowadzonej przez stanowisko ewidencji
ludności.

Z Administratorem - Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez
adres email: iod@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora
lub poprzez formularz kontaktowy pod adresem,
https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt.
Z Administratorem – Burmistrzem Czerska można się skontaktować
telefonicznie: (52) 395 48 60 lub (52) 395 48 10, drogą elektroniczną:
e-mail: urzad_miejski@czersk.pl oraz osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Czersku przy ulicy Kościuszki 27.

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA OCHRONY
DANYCH

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
z którym można się skontaktować poprzez email: iod@mc.gov.pl lub pisemnie
na adres siedziby Administratora.
Burmistrz Czerska wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się
skontaktować telefonicznie: (52) 395 48 54 lub (52) 395 48 60, drogą
elektroniczną: e-mail: iod@czersk.pl lub urzad_miejski@czersk.pl oraz osobiście
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czersku przy ulicy Kościuszki 27.
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają w jego zakresie działania.

CELE PRZETWARZANIA
I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zadań
wynikających z przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
(t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 684 ze zm.), tj.: prowadzenia i aktualizacji Rejestru
wyborców poprzez m.in.:
- wpisanie do rejestru wyborców,
- skreślenie z rejestru wyborców,
- ujęcia w spisie wyborców,
- dopisania do spisu wyborców,
- skreślenia ze spisu wyborców.
- uzyskania zaświadczenia o prawie do głosowania,
- rozpatrzenia reklamacji w sprawie nieprawidłowości w rejestrze
wyborców oraz w spisie wyborców,
- wniesienia wniosku o dopisanie do spisu wyborców
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c 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 – dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1, ze zm.)

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą Krajowe Biuro Wyborcze,
Okręgowe Komisje Wyborcze i jednostki samorządu terytorialnego, których
powiadomienie jest konieczne z uwagi na zmiany w prowadzonym przez nie
Rejestrze wyborców.
Dane osobowe mogą być też udostępnione innym osobom i jednostkom
organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu tych
danych.

PRZEKAZYWANIE
DANYCH OSOBOWYCH
DO PAŃSTWA
TRZECIEGO
LUB ORGANIZACJI
MIĘDZYNARODOWEJ

Pani/Pana
dane
osobowe
nie
będą
trzeciego/organizacji międzynarodowej.

OKRES
PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Dane w Rejestrze wyborców będą przetwarzane bezterminowo.

PRAWA
PODMIOTÓW DANYCH

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.

PRAWO WNIESIENIA
SKARGI DO ORGANU
NADZORCZEGO

W przypadku gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO, ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
- Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 531 03 00.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA
DANYCH OSOBOWYCH

Rejestr wyborców stanowi zbiór danych pozyskanych z Rejestru mieszkańców
oraz od obywateli, którzy dopisali się do Rejestru na swój wniosek.

INFORMACJA
O DOWOLNOŚCI
LUB OBOWIĄZKU
PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym
wynikającym z ustawy Kodeks Wyborczy. W przypadku niepodania danych
osobowych niemożliwe będzie prowadzenie oraz aktualizacja Pani/Pana danych
w Rejestrze wyborców.

INFORMACJA
O ZAUTOMATYZOWNYM
PODEJMOWANIU
DECYZJI PRZEZ
ADMINISTRATORA
DANYCH,
W TYM PROFILOWANIU

Dotyczące Pani / Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji przez Administratora Danych, w tym profilowaniu.
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