
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla wyborcy 

Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 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) (zwanym dalej RODO) 
informujemy iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Iłowo-Osada, ul. Wyzwolenia 5,  
13-240 Iłowo Osada. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawie 
przetwarzania danych osobowych na adres email: iod@ugilowo-osada.pl lub pocztą tradycyjną na 
adres Administratora, z dopiskiem IOD. 

3. Państwa dane będą przetwarzane w celu wykonywania zadań związanych z organizacją 
i przeprowadzeniem wyborów na obszarze gminy, w tym m.in.  

 prowadzenie stałego rejestru wyborców, 

 prowadzenie spisu wyborców,  

 rozpatrywanie reklamacji na nieprawidłowości w rejestrach i spisach wyborców, 

 prowadzenie obsługi i zapewnienie techniczno-materialnych warunków pracy 
obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych, 

 przekazywanie wyborcom informacji o wyborach 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO oraz ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. 
Kodeks wyborczy. 

4. Podanie danych jest obowiązkowe i jest wymogiem ustawowym. 
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany przepisami prawa, w szczególności 

rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu przekazywania, 
przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów oraz Rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

6.  Dane osobowe mogą być ujawniane na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz 
podmiotom wykonującym zadania na rzecz Administratora, np. dostawcy oprogramowania w celu 
zapewnienia poprawności działania systemów informatycznych. 

7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania lub 
ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest  
Prezes Urzędu Ochrony Danych, z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uznają 
Państwo, że dane nie są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO. 

 

 

 

 


