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Obowiązek Informacyjny – Wybory Sołeckie 2019 

 

Zgodnie z art. 14 RODO1 informujmy, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kobierzyce reprezentowana przez Wójta Gminy 

Kobierzyce z siedzibą w Kobierzycach, al. Pałacowa 1, e-mail: info@ugk.pl. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-

mail: IOD@ugk.pl lub korespondencyjnie na powyższy adres. 

3. Pani/Pana dane (nazwisko, imię, imiona, imię ojca, data urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, podpis) bez podpisu 

pobraliśmy z Rejestru wyborców i przetwarzamy: 

• w celu wypełnienia obowiązku prawnego i realizacji władzy publicznej (organizacja wyborów sołeckich), na 

podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz § 13 Statutów poszczególnych sołectw2 

oraz zarządzenia Nr BRG.0050.1.31.2019 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie 

przeprowadzenia wyborów Sołtysów w Gminie Kobierzyce i ogłoszenia kalendarza wyborczego, przez okres 

czynności wynikających z kalendarza wyborczego, 

• a następnie archiwizujemy na podstawie: przepisów prawa, w tym rozporządzenia w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, przez okres wynikający z rozporządzenia. 

4. Potwierdzenie tożsamości oraz złożenie podpisu na liście, przed otrzymaniem karty wyborczej i oddaniem głosu jest 

niezbędne do wzięcia udziału w wyborach. 

5. Ma Pani/ Pan prawo do: 

• dostępu do treści danych, uzyskania ich kopii oraz ich sprostowania; 

• żądania ograniczenia przetwarzania, jeżeli wystąpi przesłanka z art. 18 RODO; 

• uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub 

kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego 

okresu; 

• wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych, ponieważ podstawą 

przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO; 

• usunięcia danych w przypadkach określonych RODO; 

• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza RODO.  

6. Nie ma Pani/Pan prawa do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, ponieważ zgoda nie jest podstawą przetwarzania 

danych, ani przenoszenia danych. 

7. Pani/Pana dane mogą być przekazywane odbiorcom danych, tj. podwykonawcom i innym niezależnym podmiotom, z 

którymi współpracujemy: 

• podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa; 

• podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności: 

podmiotom świadczącym nam usługi informatyczne, pomoc prawną; 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania ani przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej. 

                                                        
1 RODO - Rozporządzenie 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). 
2 Przyjętych uchwałami Rady Gminy Kobierzyce nr:  XXVIII/351/13, XXVIII/352/13, XXVIII/353/13, XXVIII/354/13, XXVIII/355/13, XXVIII/356/13, 
XXVIII/357/13, XXVIII/358/13, XXVIII/359/13, XXVIII/360/13, XXVIII/361/13, XXVIII/363/13, XXVIII/364/13, XXVIII/365/13, XXVIII/366/13, 
XXVIII/367/13, XXVIII/368/13, XXVIII/369/13, XXVIII/370/13, XXVIII/371/13, XXVIII/372/13, XXVIII/373/13, XXVIII/374/13, XXVIII/375/13, 
XXVIII/376/13, XXVIII/377/13, XXVIII/378/13, XXVIII/379/13, XXVIII/381/13  z dnia 1 marca 2013 r.; IV/35/15, IV/36/15 z dnia 21 stycznia 2015 r.; 
V/105/2019, V/106/2019 z dnia 28 marca 2019 r. 
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