Informuję, że:
1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Wójt Gminy Rutka-Tartak,
ul. 3 Maja 13, 16-406 Rutka-Tartak . Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, poprzez
korespondencję tradycyjną lub telefonicznie pod numerem 87 5687255
2. W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez Wójta Gminy Rutka-Tartak danych
osobowych może się Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych Danielą
Staszkiewicz
za
pośrednictwem
korespondencji
e-mail
kierowanej
na
adres:
inspektorodo@ug.rutkatartak.wrotapodlasia.pl
3. Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania czynności wynikających z Art. 156 §
1 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000, 1349, z
2019 r. poz. 273) oraz z §3 ust. 3, §6 ust. 5 i §9 Uchwały Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach
głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego,
których realizacja wymaga przetwarzania Państwa danych osobowych.
4. W szczególnych sytuacjach, gdy przetwarzanie Państwa danych nie będzie wynikało z przepisów
prawa zostaniecie Państwo poproszeni o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie
dotyczących Państwa danych osobowych. Administrator gwarantuje, że Państwa dane są
przetwarzane w minimalnym zakresie umożliwiającym realizację ściśle określonego celu.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego
zostały zebrane a po zrealizowaniu wskazanego celu zostaną w całości przekazane do Krajowego
Biura Wyborczego.
6. W sytuacjach, gdy podanie lub przekazanie danych osobowych nie jest konieczne, przysługuje
Panu/Pani prawo odmowy podania swych danych lub prawo niewyrażenia zgody na ich
przetwarzanie (w przypadku zadań innych niż zadania publiczne). Niepodanie przez Pana/Panią
danych osobowych lub brak zgody na ich przetwarzanie będzie skutkować brakiem możliwości
realizacji tych zadań.
7. W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych, może
Pan/Pani wycofać ją w dowolnym momencie. W tym celu należy zwrócić się pisemnie do
Administratora Danych.
8. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich uzupełnienia i
aktualizowania. Ma Pan/Pani prawo żądać wstrzymania przetwarzania lub usunięcia danych, które
zebraliśmy za Pana/Pani zgodą. Równocześnie ma Pan/Pani prawo do przeniesienia danych
osobowych.
9. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku
przetwarzania zebranych danych osobowych w sposób sprzeczny z rozporządzeniem RODO.

