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

Administratorem jest Prezydent Miasta Będzina

DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

Urząd Miejski w Będzinie ul. 11 Listopada 20, nr telefonu

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA OCHRONY
DANYCH

Administrator – Prezydent Miasta Będzina wyznaczył
inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się
poprzez adres e-mail iod@um.bedzin.pl oraz pod nr telefonu
32 267 91 80, we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych

CELE PRZETWARZANIA I
PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu
przetwarzania zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tekst jednolity Dz. U.
z 2018 r., poz. 754 z późn. zm.), tj.:
- prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców,
- sporządzania spisów wyborców uprawnionych do udziału
w wyborach, a także do sporządzania spisów osób
uprawnionych do udziału w referendum,
- potwierdzenia prawa wybierania oraz prawa wybieralności.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych gromadzonych
w dokumentacji jest wymogiem ustawowym.

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:
- na pisemny wniosek, do wglądu w urzędzie gminy, zgodnie
z przepisami ustawy Kodeks wyborczy,
- innym organom gminy, właściwym ze względu na miejsce
zameldowania na pobyt stały lub ostatnie miejsce
zameldowania na pobyt stały, w związku z zawiadomieniem
o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców, zmianie danych
wyborcy, skreśleniu z rejestru wyborców,
- osobie, której dotyczy reklamacja, przy wnoszeniu reklamacji
na nieprawidłowości w rejestrze wyborców,
- obwodowym komisjom wyborczym właściwym ze względu na
miejsce zamieszkania.
Dane wprowadzane są do systemu teleinformatycznego
w
zakresie
informacji
dodatkowych
wprowadzonych
do
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.

OKRES PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Pani/Pana 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 (Dz. U. z 2011 r.
Nr 14, poz. 67).

PRAWA PODMIOTÓW
DANYCH

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

32 267 70 41-44, e-mail: um@um.bedzin.pl

PRAWO WNIESIENIA SKARGI Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
DO ORGANU NADZORCZEGO tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy RODO
ŹRÓDŁO POCHODZENIA
DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane do rejestru wyborców wprowadzane są:
- z rejestru mieszkańców,
- na podstawie danych wynikających ze złożonych wniosków.
Rejestr wyborców jest aktualizowany przez:
- wprowadzanie zmian dokonanych na podstawie ustawy
o ewidencji ludności,
- dokonywanie zmian wynikających z decyzji wydanych
po rozpatrzeniu reklamacji,
- dokonywanie zmian wynikających z zawiadomień z urzędów
gmin, sądów lub Trybunału Stanu,
- dostosowywanie rejestru wyborców do wprowadzonych przez
radę gminy zmian w nazwach miejscowości, ulic i oznaczeniu
numerów domów,
- przekazywanie do właściwego urzędu gminy odpowiedniej
części rejestru wyborców – w wypadku zmiany granic
lub utworzenia nowej gminy,
- uwzględnienie zmian powstałych w wyniku złożenia wniosków
o skreślenia z rejestru wyborczego, oraz w związku
z informacją o pozbawieniu prawa wybierania na podstawie
przepisów odpowiedniego państwa członkowskiego Unii
Europejskiej.

