
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 5 STYCZNIA 2010 R. - KODEKS WYBORCZY

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 (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119,
str.  1  z  późn.  zm.),  informujemy  o  zasadach  przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych  oraz  o
przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Ziębic z siedzibą przy ul. Przemysłowa 10,
57-220 Ziębice, tel. 74 8 163 870, fax: 74 8 191 212, e-mail: urzad@ziebice.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym możliwy jest kontakt w sprawie danych 
osobowych: listowny na wyżej wskazany adres korespondencyjny bądź e-mailowy: iod@ziebice.pl.
3. Podane przez Panią/Pana danych osobowych będą przetwarzane w celu prowadzenia rejestru wyborców
uprawnionych do udziału w wyborach, oraz do sporządzania spisów osób upoważnionych do udziału  w
referendum. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz.
U. z 2020 r. poz. 1319).
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:

• art.  6  ust.  1  lit.  c  RODO -   przetwarzanie  jest  niezbędne do  wypełnienia  obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze, 

• art. 6 ust. 1 lit. e RODO – wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach
władzy publicznej powierzonej administratorowi,

• Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1319).
5. Odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą wyłącznie  podmioty,  które  uprawnione  są  do  ich
otrzymania na mocy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1319). Dane
mogą być przekazywane dostawcom usług IT, którym są zlecone usługi związane z przetwarzaniem danych
osobowych na podstawie zawartych odpowiednich umów. Dane będą przetwarzane zgodnie z poleceniami
Administratora.
6. Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  w  czasie  określonym  przepisami  prawa, zgodnie  z
rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku 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 z późń. zm.).
7. Posiada Pani/Pan prawo żądania:

• dostępu do danych osobowych,
• sprostowania danych.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji,  w
tym profilowania, ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej. Dane
osobowe mogą być przekazywane do państwa członkowskiego Unii Europejskiej na ich wniosek. Dane osób,
które chcąc skorzystać z praw wyborczych na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
są przekazywane  w zakresie niezbędnym do korzystania z tych praw. 
9. Posiada  Pani/Pan  możliwość wniesienia  skargi  na  realizowane  przez  Administratora  przetwarzanie
Pani/Pana danych do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul.  Stawki 2, 00-
193 Warszawa, www.uodo.gov.pl).
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