
Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie 
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku  

z ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy) 
 

TOŻSAMOŚĆ 

ADMINISTRATORA,  

 

 

 

 

 
 

DANE KONTAKTOWE  

ADMINISTRATORA 

Administratorami są: 

1. Minister cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – 

odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru PESEL 

2. W zakresie danych przetwarzanych w rejestrze wyborców, i innych zbiorach danych oraz  

w dokumentacji papierowej prowadzonych przez ewidencję ludności, administratorem jest 

Gmina Pilzno reprezentowana przez Burmistrza Pilzna z siedzibą w Pilźnie (39-220)  

ul. Rynek 6.  
 

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email: 
iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub 
pisemnie na adres siedziby administratora 
 

Z administratorem – Burmistrzem Pilzna, można się skontaktować poprzez adres email: 

sekretariat@pilzno.um.gov.pl, telefonicznie: 14 680 77 20 lub pisemnie na adres siedziby 

administratora. 

 

DANE KONTAKTOWE 

INSPEKTORA OCHRONY 

DANYCH  

 

Administrator – Minister cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się 

Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby 

administratora. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych  

z przetwarzaniem danych. 
 

Administrator – Burmistrz Pilzna wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się 

Pani/Pan skontaktować poprzez email inspektorodo@gminapilzno.pl lub pisemnie na adres 

siedziby administratora. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych  

z przetwarzaniem danych. 

 

CELE PRZETWARZANIA  

I PODSTAWA PRAWNA 

 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia rejestru wyborców poprzez: 
 

 wpisanie do rejestru wyborców, 

 skreślenie z rejestru wyborców, 

 ujęcia w spisie wyborców, 

 dopisania do spisu wyborców, 

 skreślenia ze spisu wyborców, 

 uzyskania zaświadczenia o prawie do głosowania, 

 rozpatrzenia reklamacji w sprawie nieprawidłowości w rejestrze wyborców oraz w spisie 
wyborców, 

 wniesienia wniosku o dopisanie do spisu wyborców 
 

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustawy Kodeks wyborczy 

 

ODBIORCY DANYCH 

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym osobom i jednostkom organizacyjnym, 
jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych. Spisy wyborców zawierające 
dane osobowe, przekazywane są okręgom wyborczym w dniu głosowania. 

 

OKRES 

PRZECHOWYWANIA 

DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych powyżej, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami dotyczącymi 

archiwizowania dokumentacji. Dane w rejestrze PESEL będą przetwarzane bezterminowo. 

 
 

PRAWA PODMIOTÓW 

DANYCH 

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

sprostowania 
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PRAWO WNIESIENIA 

SKARGI DO ORGANU 

NADZORCZEGO 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Unii Europejskiej Pani/Pana zwykłego 

pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. 

 

ŻRÓDŁO POCHODZENIA 

DANYCH OSOBOWYCH 

Pani/Pana dane do rejestru wyborców oraz w dokumentacji papierowej wprowadzane są przez 

następujące organy: 

 organ prowadzący rejestr wyborców 

 

INFORMACJA  

O DOWOLNOŚCI LUB 

OBOWIĄZKU PODANIA 

DANYCH 

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Kodeks wyborczy 

 


