Klauzula informacyjna
Gmina Wola Krzysztoporska wypełniając obowiązek informacyjny wynikający 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. Z
2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) informuje, że:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych, zwany dalej "AD", jest Wójt
Gminy Wola Krzysztoporska, ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola
Krzysztoporska, NIP 771-10-29-208, REGON 590647902, tel. 44 6163961,
e-mail: sekretariat@wola-krzysztoporska.pl.
2) Inspektorem ochrony danych osobowych, zwanym dalej IOD, jest: Wojciech
Janicki, e-mail: iod@bodo24.pl.
3) AD przetwarza dane osobowe na podstawie art. 36 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. samorządzie gminnym oraz na podstawie uchwały Nr V/46/19 Rady
Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia
statutów sołectw w Gminie Wola Krzysztoporska.
4) AD przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie w celu realizacji obowiązków
leżących po stronie Gminy, dotyczących przeprowadzenia wyborów
organów jednostek pomocniczych gminy.
5) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane
dotyczą, jest zobowiązana do ich podania, w przeciwnym wypadku nie będzie
mogła brać udziału w wyborach.
6) Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez uprawnionych odbiorców.
7) Dane osobowe będą przechowywane w Referacie Organizacji i Kadr Urzędu
Gminy Wola Krzysztoporska przez dwa lata, licząc od pierwszego stycznia
roku następującego po roku zakończenia kadencji, po upływie tego okresu
przekazuje się je do archiwum zakładowego gdzie będą przechowywane
przez 25 lat, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego.
8)
•
•
•
•
•
•

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
dostępu do swoich danych osobowych;
sprostowania swoich danych osobowych;
do żądania usunięcia swoich danych osobowych;
żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

