OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO”
informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z wyborami
do Parlamentu Europejskiego jest: Burmistrz Halinowa – reprezentujący Gminę
Halinów z siedzibą przy ul. Spółdzielczej 1, 05-074 Halinów, tel. 22 783 60 20,
e-mail: halinow@halinow.pl.
2) Kontakt do Inspektora ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Halinowie:
tel. 22 783 60 20, e-mail: iod@halinow.pl, adres: ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów.
3) Państwa dane osobowe będę przetwarzane w celu realizacji obowiązków ustawowych
Administratora w związku z przeprowadzeniem wyborów do europarlamentu,
jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających przepisów prawa
(art. 6 ust 1 lit c RODO) oraz ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r – Kodeks Wyborczy) oraz
ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tj:
a) prowadzenia spisu i rejestru wyborców poprzez:
 wpisanie do rejestru wyborców,
 skreślenie z rejestru wyborców,
 ujęcia w spisie wyborców,
 dopisania do spisu wyborów,
 skreślenia ze spisu wyborców,
 uzyskania zaświadczania o prawie do głosowania,
 rozpatrzenia reklamacji w sprawie nieprawidłowości w rejestrze
wyborców oraz spisie wyborców,
 wniesienia wniosku o dopisanie do spisu wyborców;
b) obsługi i techniczno-materialnych warunków pracy obwodowych
i terytorialnych komisji wyborczych oraz wykonywania zadań związanych
z organizacją i przeprowadzeniem wyborów.
4) Twoje dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie
podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, są nimi:
Krajowe Biuro Wyborcze, Państwowa Komisja Wyborcza, sądy, organy ścigania,
podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście
w oparciu o stosowną podstawę prawną.
5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
w tym przepisów archiwalnych.
6) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą
podlegać profilowaniu.
7) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
8) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu
następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych (RODO).
9) Podania Twoich danych wymaga ustawa na podstawie, której działa Administrator.
10) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom
uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

