Klauzula informacyjna dotycząca wyborców, kandydatów i członków komisji w wyborach sołeckich
Dotyczy rejestracji wyborców, sporządzania spisu wyborców oraz organizacji przebiegu wyborów Sołtysów
i Rad Sołeckich w Gminie Raba Wyżna w sołectwach: Raba Wyżna, Skawa, Rokiciny Podhalańskie,
Bielanka, Sieniawa, Harkabuz, Podsarnie, Bukowina-Osiedle.
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 przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne
rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, że:
Administratorem danych jest Wójt Gminy Raba Wyżna z siedzibą w Urzędzie Gminy Raba Wyżna, 34-721
Raba Wyżna 41, Tel.: +48 18 269 12 50, Fax: +48 18 269 12 51,
e-mail: urzad@rabawyzna.pl, strona internetowa: www.rabawyzna.pl, BIP Urzędu: bip.rabawyzna.pl.
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem
Ochrony Danych, dostępnym pod adresem e-mail: iod.ug@rabawyzna.pl. Osoby niekorzystające z poczty
elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemne:
- osobiście do Sekretariatu Urzędu Gminy lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu 34-721 Raba Wyżna 41,
- elektronicznie z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP (PeUP)/ePUAP, potwierdzonego
Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wskazując formę w jakiej oczekują
odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit RODO w związku z wykonywaniem obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z art. 36 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym oraz §
24 ust. 1 załączników nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do Uchwały Nr XV/109/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia
29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w celu:
1) prowadzenia spisu i rejestru wyborców poprzez:
- wpisanie do rejestru wyborców,
- skreślenie z rejestru wyborców,
- ujęcie w spisie wyborców,
- dopisanie do spisu wyborów,
- skreślenie ze spisu wyborców,
- uzyskanie zaświadczenia o prawie do głosowania,
- rozpatrzenie reklamacji w sprawie nieprawidłowości w rejestrze wyborców oraz spisie wyborców,
- wniesienie wniosku o dopisanie do spisu wyborców,
2) obsługi i techniczno-materialnych warunków pracy komisji wyborczych oraz wykonywania zadań
związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów.
Dane osobowe mogą być przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, w tym: Komisjom Wyborczym, sądom, organom ścigania, oraz innym
podmiotom publicznym, gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Dane
osobowe można także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw.
podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne,
pocztowe i inne, jednakże przekazanie danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią
ich ochronę.
Dane osobowe będą przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w
Rozporządzeniu 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. Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Podania danych wymaga ustawa na podstawie, której działa Administrator.
Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Administrator Danych

