
KLAUZULA INFORMACYJNA  

 

W związku z zapisami art. 13 ust. 1 i 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 – RODO) informuję:  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Wójt Gminy Lutowiska - Urząd Gminy Lutowiska 14  

38-713 Lutowiska, 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez 

email: iod@lutowiska.pl lub telefonicznie 13 461 0013.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO tj. na podstawie obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r Kodeks wyborczy  w celu :  

a) prowadzenia spisu i rejestru wyborców poprzez : 

- wpisanie do rejestru wyborców,  

- skreślenie z rejestru wyborców,  

- ujęcie w spisie wyborców, 

- dopisanie do spisu wyborców, 

- skreślenie ze spisu wyborców  

- uzyskanie zaświadczenia o prawie do głosowania,  

- rozpatrzenie reklamacji w sprawie nieprawidłowości w rejestrze wyborców oraz spisie wyborców,  

b) obsługi i techniczno – materialnych warunków pracy obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych oraz 

wykonywania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów gminy. 

 

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa, którymi są  m.in. : Krajowe biuro Wyborcze, Państwowa Komisja Wyborcza, sady , organy 

ścigania oraz inne podmioty publiczne.  

 

5. Dane osobowe  będą przechowywane przez okres określony ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie 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. 

 

6. W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.  

 

7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem, przetwarzanie 

danych osobowych – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Ponadto informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 

oraz profilowaniu. 

9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.  
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