
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z 

przeprowadzeniem wyborów sołtysów i rad sołeckich  na terenie Gminy Głuchołazy 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/W –ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), 

informuje się, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana  danych osobowych jest: Burmistrz Głuchołaz z siedzibą  

przy ul. Rynek 15 w Głuchołazach, adres email: umig@glucholazy.pl, tel.: 77 40 92 100. 

2.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

(tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze) i art. 6 ust. 1 lit. e RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 

zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej administratorowi). Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji w/w 

celu.  

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach; 

 tel. 77 409-21-42, adres email  iod@glucholazy.pl 

4.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w uzasadnionych przypadkach 

na podstawie odpowiednich przepisów prawa, dane osobowe mogą być udostępniane innym 

odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. 

5. Pani/Pana dane osobowe Będziemy przechowywać przez okres zgodny z Rozporządzeniem 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

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

archiwów zakładowych, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów 

wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach. 

6. Przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie 

następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej, 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w 

Warszawie. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy i 

nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

  

 Na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia o RODO,  w związku z wykonywaną 

funkcją, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu kontaktu w  zakresie 

numeru telefonu, adresu email, oraz wizerunku w formie zdjęć i  filmów w mediach oraz portalach 

społecznościowych. 
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