
INFORMACJA ADMINISTRATORA 
Zgodnie 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)informujemy, że 

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH? 

Administratorem Państwa danych osobowych  jest Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin z 
siedzibą: Plac Józefa Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin, telefon 23 6572558, e-mail:  
ugimz@go2.pl 

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH  

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych urzędu jest możliwy pod adresem  

email: inspektor@kiodo.pl 

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE ? 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach: 
 art. 6 ust. 1 lit c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO) - realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, 
wynikająca w szczególności z art. 162 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, 
oraz wydanych na tej podstawie Uchwał Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie 
pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach jako narzędzia 
wspomagającego prace komisji wyborczych;  

 art. 6 ust. 1 lit. e) - RODO przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania 
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 
powierzonej administratorowi; 

 
KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE ? 
 

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Pani/Pana dane osobowe 
mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących 
przepisów prawa, w tym w szczególności organom ścigania oraz organom wymiaru 
sprawiedliwości, jak również podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie lub na mocy 
obowiązujących przepisów prawa. 

 
Państwa dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego  
( do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz  Norwegię, Liechtenstein i Islandię) 
 
JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTWAĆ DANE ? 
 
Dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane 
te są przetwarzane. Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres dłuższy, o ile będą one 
przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym. 
 
JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA? 

Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo 
do żądania ich sprostowania oraz usunięcia, jak również prawo do ograniczenia 
przetwarzania danych, po okresie, o którym mowa powyżej. 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana 
zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. 

 



Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO): 

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

Telefon: 22 860 70 86. 


