EW-19

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych
w związku z realizacją zadań określonych ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
Zgodnie z 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
(Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zielona Góra
jest Prezydent Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra;
2) jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych, a także w zakresie przysługujących Pani/Panu praw wynikających z ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych, może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych drogą elektroniczną poprzez e-mail: iod@um.zielona-gora.pl lub pisemnie na adres
siedziby Administratora;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy tj. aktualizacji rejestru wyborców, jego udostępniania,
rozpatrywania reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze a także sporządzania spisu wyborców,
jego aktualizacji, udostępniania, rozpatrywania reklamacji na nieprawidłowości w spisie wyborców
oraz w oparciu art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
W przypadku danych, których obowiązek podania nie wynika z przepisu prawa, Pani/Pana dane
osobowe przetwarzane są na podstawie zgody – w celu wynikającym z treści wniosku lub w celu
ułatwienia kontaktu.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych są podmioty przetwarzające dane:
• organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
• inne podmioty które na podstawie przepisów prawa bądź stosownych umów podpisanych z
Miastem Zielona Góra przetwarzają dane osobowe dla których administratorem jest Prezydent
Miasta Zielona Góra;
• osoby wskazane w Kodeksie wyborczym w związku z udostępnianiem rejestru wyborców i
postępowaniem reklamacyjnym na nieprawidłowości w rejestrze;
• członkowie obwodowych komisji wyborczych posiadający wgląd do spisów wyborców;
• sądy w związku rozpatrywaniem skarg na decyzje Prezydenta Miasta Zielona Góra.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 3 lub do momentu odwołania zgody, gdy dane są przetwarzane na jej
podstawie, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, w szczególności ze względy na cele archiwalne w interesie publicznym,
cele badań naukowych, historycznych lub cele statystyczne.
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania
(poprawiania) gdy są one nieprawidłowe lub niekompletnie; ograniczenia przetwarzania; usunięcia
danych – w zakresie wynikającym z przepisów prawa; w stosunku do danych przetwarzanych na
podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym
momencie.
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
8) podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie w jakim przesłankę przetwarzania
danych osobowych stanowi przepis prawa tj. ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
oraz przepisy wykonawcze; ewentualną konsekwencją niepodania danych będzie niezrealizowanie
usług określonych przywołanymi przepisami prawa. W pozostałych przypadkach podanie przez
Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.
9) Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać przekazaniu do państwa trzeciego na podstawie
przepisów prawa. Dane nie będą objęte zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym
profilowaniem.

