Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
(przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r.
Kodeks wyborczy)
TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA

Administratorami są:
1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul.
Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru PESEL,
2. W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i bazie
danych rejestru wyborców prowadzonej przez ewidencję ludności,
administratorem jest odpowiednio: Wójt Gminy Janowiec.

DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez
adres
email
iod@mc.gov.pl,
formularz kontaktowy pod adresem
https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby
administratora.
Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się
skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Wójtem Gminy Janowiec można się skontaktować pisemnie
na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA
OCHRONY DANYCH

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z
którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub
pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych
można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
danych.
Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył
inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez
email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator – Wójt Gminy Janowiec wyznaczył inspektora ochrony danych, z
którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iodo@janowiec.pl
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych.

CELE
PRZETWARZANIA I
PODSTAWA
PRAWNA

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
- sporządzenia spisów i rejestru wyborców uprawnionych do udziału w
wyborach, a także do sporządzenia spisów osób uprawnionych do udziału w
referendum,
- potwierdzenia prawa wybierania oraz prawa wybieralności, wydawanie
zaświadczeń i innych dokumentów wynikających z ustaw i rozporządzeń
związanych z wyborami.
- obsługi pracy obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych oraz
wykonywania zadań związanych z organizacją przeprowadzenia wyborów.
Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 5 stycznia 2011
r. – Kodeks wyborczy.

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:
- na pisemny wniosek, do wglądu w urzędzie gminy, zgodnie z przepisami
ustawy Kodeks Wyborczy,
- o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców, zmianie danych wyborcy, o
skreśleniu z rejestru wyborców, zawiadamia się urząd gminy właściwy ze
względu na miejsce lub ostatnie miejsce zameldowania wnioskodawcy na pobyt
stały, lub urząd gminy, w której wyborca jest wpisany do rejestru.
Ponadto każdy może wnieść do Wójta reklamację o nieprawidłowości w

rejestrze wyborców, w szczególności w sprawie:
1) pominięcia wyborcy w rejestrze wyborców,
2) wpisania do rejestru wyborców osoby, która nie ma prawa wybierania,
3) niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru wyborców,
4) ujęcia w rejestrze wyborców osoby, która nie zamieszkuje stale na
obszarze gminy.
Decyzję z rozpatrzenia reklamacji doręcza się niezwłocznie wnoszącemu
reklamację, a gdy dotyczy ona innych osób- również tym osobom.
Dane wprowadzane są do systemu teleinformatycznego- Centralnego Rejestru
Informacji Dodatkowych, prowadzonego przez Krajowe Biuro Wyborcze.
Udostępnienie informacji następuje w związku z nadzorem Państwowej Komisji
Wyborczej nad prowadzeniem i aktualizowaniem rejestru wyborców.
PRZEKAZYWANIE
DANYCH DO
PAŃSTWA
TRZECIEGO LUB
ORGANIZACJI
MIĘDZYNARODOWEJ

Dane obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, stale
zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych do korzystania z praw
wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej są przekazywane za pośrednictwem
właściwego miejscowo wojewody ministrowi właściwemu do spraw
informatyzacji, a minister właściwym organom państw członkowskich Unii
Europejskiej.
Informacje o prawach wyborczych dotyczące obywateli polskich zamierzających
korzystać z prawa wybierania na terytorium innego państwa członkowskiego
Unii Europejskiej, w związku z zapytaniem przesłanym przez właściwe organy
państw członkowskich Unii Europejskiej, są przesyłane ministrowi właściwemu
do spraw wewnętrznych, przy wykorzystaniu systemu informatycznego.

OKRES
PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia
czynności urzędowych lub postępowań związanych z wyborami, a następnie
archiwizowane zgodnie z kategorią archiwalną jednolitego rzeczowego wykazu
akt. - Rozporządzenie 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
(Dz.U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)
Dane w rejestrze PESEL będą przechowywane bezterminowo.

PRAWA
PODMIOTÓW
DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo
żądania ich sprostowania.

PRAWO WNIESIENIA
SKARGI DO ORGANU
NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani /
Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego
naruszenia.

ŹRÓDŁO
POCHODZENIA
DANYCH
OSOBOWYCH

Pani / Pana dane do rejestru wyborców wprowadzone są przez następujące
organy:
- organ gminy dokonujący rejestracji obowiązku meldunkowego,
- organ gminy wydający decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców.

INFORMACJA O
DOWOLNOŚCI LUB
OBOWIĄZKU
PODANIA DANYCH

Obowiązek podania niezbędnych danych osobowych wynika z ustawy Kodeks
Wyborczy.

