
 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r.  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), informujemy, że: 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest  Burmistrz Miasta i Gminy Bardo, kontakt 

pod adresem: ul. Rynek 2, 57-256 Bardo, tel. 74 81 71 478. 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować pod adresem e-mail: 

iod@bardo.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji wyborców, sporządzenia spisu 

wyborców, rejestracji składów Obwodowych Komisji Wyborczych oraz organizacji przebiegu 

wyborów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO  t. j. przetwarzanie jest niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku  

z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP w oparciu o postanowienie Marszałka Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta 

RP (Poz.988) oraz przepisy: ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. -Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 

2019r.poz.684 i 1504 oraz z 2020r. poz.568), art.15 ust.1 ustawy z dnia 2 czerwca 2020r.  

o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej zarządzonych w 2020r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz.U. z 2020r. 

poz. 979) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.  

z 219r.,poz.506). 

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu  

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym 

przepisach archiwalnych, tj. zgodnie z art. 8§1 Kodeksu wyborczego dokumenty z wyborów są 

przekazywane do archiwów państwowych i mogą być udostępniane, art. 8 § 1a ww. ustawy 

wskazuje, że dokumenty z wyborów są przechowywane przez okres co najmniej 5 lat. 

5. Posiadają Państwo prawo: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania danych na 

podstawie zgody prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Nie podanie 

danych będzie skutkować brakiem realizacji celu, o którym mowa w pkt.3.  

7. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

8. W stosunku do Pana/Pani nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym 

w formie profilowania. 

9. W przypadku naruszenia zasad przetwarzania danych osobie, której dane dotyczą, przysługuje 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
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