
 

Obowiązek informacyjny – rejestr wyborców 
  

 

 Zgodnie z art. 13 ust.  1 i 2 rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej RODO, informujemy o zasadach przetwarzania 

Pani/Pana  danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Pana prawach z tym związanych. 

 

1. Administratorem  Pani/Pana danych osobowych  jest: Wójt Gminy Piaski, z siedzibą przy 

ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski, tel. 65 571 90 30. 

 

2.  Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: 

k.kedzia@piaski-wlkp.pl lub pisemnie na adres: Gmina Piaski,  ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski. 

 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego dotyczącego 

rejestru wyborców wynikającego z ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy tj. prowadzenia 

i aktualizacji rejestru wyborców. 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do 

przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. Dane 

mogą być przekazywane: 

- organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na 

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają  z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa, 

- innym  podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Piaski 

przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Wójt Gminy Piaski. 

5. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów 

archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących 

archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. 

6. W przypadku Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu: 

- prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, 

- prawo do sprostowania (poprawiania) danych, 

- prawo do usunięcia danych, 

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) 

– w przypadku, gdy uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem. 

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Nie podanie danych osobowych będzie 

skutkowało niezałatwieniem sprawy przez Administratora. 

8. Dane nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym również w formie profilowania. 

 

 

 

 


