Urząd Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec

tel.: 17 773 05 90, e-mail: sekretariat@ug.mielec.pl, www.gmina.mielec.pl
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

WYBORY SOŁTYSÓW/RAD SOŁECKICH
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z Rozporządzeniem 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) i ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., Urząd Gminy Mielec informuje:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mielec z siedzibą w Urzędzie Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5,
39-300 Mielec.
2. Wójt Gminy Mielec wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem e-mail: iod@ug.mielec.pl
i nr telefonu: (17) 774 56 37.
3. Dane osobowe tj.: nazwiska, imiona, dane adresowe, PESEL, nr dowodu osobistego, nr telefonu, podpis będą przetwarzane w celu
wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z:
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
- § 37 ust. 1 Statutów Sołectw przyjętych uchwałami: IV/18/2011, IV/19/2011, IV/20/2011, IV/21/2011, IV/22/2011, IV/23/2011,
IV/24/2011, IV/25/2011, IV/26/2011, IV/27/2011, IV/28/2011, IV/29/2011, IV/30/2011 Rady Gminy Mielec z dnia 15 lutego 2011r.
- Zarządzenia Nr 45/2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów urzędowych formularzy, druków
i pieczęci komisji wyborczych,
- Zarządzenie Nr 43/ 2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wyborów sołtysów w gminie Mielec.
4. Dane osobowe będą wyłącznie przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów
prawa.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe będą gromadzone i przechowywane zgodnie 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,
– Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania
i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji
niearchiwalnej.
7. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody niewynikającej z obowiązków
nałożonych przez przepisy prawa.
8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z wyżej wymienionych przepisów jest obligatoryjne, konsekwencją niepodania
danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w prowadzonym postępowaniu związanym z wyborami Sołtysów / członków
Rad Sołeckich. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne.
10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
11. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.
KLAUZULA ZGODY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Mielec, z siedzibą przy ul. Głowackiego
5, 39-300 Mielec w celu prowadzonego postępowania związanego z wyborami Sołtysów / członków Rad Sołeckich.
Zostałem poinformowany/a o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż konsekwencją niewyrażenia zgody na
przetwarzanie moich danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w prowadzonym postępowaniu związanym
z wyborami Sołtysów / członków Rad Sołeckich.

.....................................
(miejscowość i data)

..............................................................................................
(podpis)

