
Klauzula informacyjna  
Zgodnie z art. 13 i art. 14 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) dalej „RODO" informuję, 
iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kościerzyna z siedzibą w Kościerzynie,          
ul. Strzelecka 9,  zwany dalej Administratorem.   

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować 
telefonicznie – tel.604-080-935 lub poprzez e-mail:inspektor25052018@gmail.com we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.   

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 
- art. 6 ust 1 lit. a RODO  w stosunku do danych osobowych, co do których brak jest obowiązku ich 
przetwarzania, przewidzianego w przepisach prawnych. 
- art. 6 ust 1 lit. c RODO  w związku z uchwałą nr II/146/04 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 11 marca 
2004 r. w sprawie uchwalenia statutów dla poszczególnych sołectw Gminy Kościerzyna (publik. 
Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 70, poz 1324) oraz Zarządzeniem Nr 32/2021 z dnia 6 maja 2021 r. Wójta Gminy 
Kościerzyna w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Kłobuczyno.  

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy w celu prowadzonego postępowania związanego                           
z wyborami Sołtysa Sołectwa Nowy Klincz.  

5. Informacja o odbiorcach danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, 
którym powierzono przetwarzanie danych osobowych oraz organom uprawnionym na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa.  

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji procedury  

wyborów, a ich niepodanie wiąże się z brakiem możliwości kandydowania 
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawa, 

natomiast w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody – do momentu jej 
cofnięcia. 

9. Posiada Pani/Pan: 
- prawo dostępu do swoich danych – czyli uzyskiwania informacji o celu i sposobie przetwarzania danych 
osobowych oraz kopii danych, 
- prawo do sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych, gdy są one błędne, uległy zmianie 
lub zdezaktualizowały się, 
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich 
przechowywania, 
- prawo do przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych lub wskazanie innego 
administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe, 
- prawo do sprzeciwu – może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania 
danych. W szczególnych sytuacjach, jeżeli przetwarzamy dane w prawnie uzasadnionym interesie lub 
interesie publicznym, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tych celach, o ile nie będą istniały inne, 
przeważające prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania 
- prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – czyli usunięcia danych, które przetwarzane 
są bez uzasadnionych podstaw prawnych. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
11. Informujemy ponadto, iż w stosunku do danych osobowych które są przetwarzane na podstawie Państwa 

zgody – mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została 
udzielona zgoda. 

12. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, 
że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa. 

 
Wójt Gminy Kościerzyna 
/-/ Grzegorz Piechowski 
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