INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Organizowanie i przeprowadzanie wyborów i referendów
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Zagórz reprezentowana przez
Burmistrza Miasta i Gminy w Zagórzu, z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Zagórzu, 38-540 ul. 3
Maja 2, tel. 13 46 22 062, e-mail: urzad@zagorz.pl
2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu organizowania i przeprowadzania wyborów i
referendów.
Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych:
a) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
który to obowiązek określa:
• ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
• ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r Kodeks wyborczy,
oraz inne, właściwe ze względu na ww. cel przetwarzania, przepisy prawa i / lub umowy, czy inne
instrumenty prawne, do których stosowania administrator jest zobowiązany w związku z realizacją
ww. celu przetwarzania.
3. Odbiorcy danych osobowych / kategorie odbiorców danych: Delegatura Krajowego Biura
Wyborczego w Krośnie - Komisarz Wyborczy w Krośnie, Izba Rolnicza w Krośnie, podmioty
przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora oraz inne osoby fizyczne, prawne, organy
publiczne, jednostki lub inne podmioty, uprawnione na podstawie właściwych przepisów prawa i /
lub umów, czy innych instrumentów prawnych, do których stosowania administrator jest
zobowiązany, gdy ma zastosowanie.
4. Z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w zdaniu drugim, Państwa dane osobowe
przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania.
Jeżeli, w związku z realizacją ww. celu przetwarzania, zastosowanie znajdują przepisy prawa i / lub
umowy, czy inne instrumenty prawne, stosuje się okresy przechowywania danych osobowych w
nich wskazane.
5. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych, gdy - i w
zakresie, w jakim - jest to dopuszczone obowiązującymi przepisami prawa i możliwe dla
administratora.
6. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie Państwa danych osobowych:
a) jest wymogiem ustawowym, w odniesieniu do danych, których przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
b) nie jest wymogiem umownym, ani warunkiem zawarcia umowy.
Podanie Państwa danych osobowych, będących wymogiem ustawowym, jest obowiązkowe.
Konsekwencją niepodania danych osobowych, których podanie jest obowiązkowe, jest brak
możliwości realizacji ww. celu przetwarzania.
8. Decyzje dotyczące Państwa nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
9. Państwa dane osobowe nie są profilowane.

