INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
KANDYDYTÓW NA SOŁTYSÓW ORAZ CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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. Urz. UE. L.2016.119, str.1), dalej RODO, informuję o zasadach przetwarzania Państwa danych
osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych:
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Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Grybów. Możecie Państwo
kontaktować się z nami listownie wysyłając korespondencję do Urzędu Gminy w Grybowie,
ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów, lub telefonicznie pod numerem: +48 18 445 02 04,
bądź wysyłając maila na adres: ug@gminagrybow.pl
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z przetwarzaniem danych można się skontaktować z Inspektorem
Ochrony Danych wysyłając e-mail: iodo@gminagrybow.pl.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzania procedury wyboru sołtysów oraz
członków rad sołeckich.
Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (realizacja
obowiązku prawnego) oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO (wykonywanie zadań realizowanych
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej), w związku
z postanowieniami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506).
Zakres przetwarzanych danych obejmuje informacje identyfikujące osoby: PESEL, imiona,
nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, dane adresowe i teleadresowe.
Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych, Państwa dane osobowe będą
ujawniane wyłącznie podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji
celu, o którym mowa w ust. 3. Okres przechowywania danych uzależniony jest od obowiązku
archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo żądania od Administratora:
a) usunięcia danych osobowych,
b) ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
W przypadku żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przepisy prawa
regulujące tryb i okres przechowywania dokumentacji muszą przewidywać możliwość
realizacji takiego żądania.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony
danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, skargi na niezgodne
z przepisami prawa przetwarzanie danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych skutkuje brakiem
możliwości kandydowania na sołtysa lub na członka rasy sołeckiej.
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie będą
podlegać profilowaniu.

