
Klauzula informacyjna 

Przetwarzanie w związku z przeprowadzeniem wyborów sołtysa i rad sołeckich  

w sołectwach na terenie Gminy Lichnowy 

  

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 Gmina Lichnowy  z siedzibą w 82-224 Lichnowy,  

ul.Tczewska 6, Tel.: 55 271-27-23.  Z Administratorem można się kontaktować w następujący sposób: 

a) listownie na adres: 82-224 Lichnowy ul. Tczewska 6   

b) e-mailem: sekretariat@lchnowy.pl,  

2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: iod@lichnowy.pl 

3.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadania publicznego z zakresu administracji 

samorządowej nałożonych ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i Statutu Sołectwa: 

przeprowadzenie wyborów sołtysa, rad sołeckiej, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji 

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

Opisany cel spełnia przesłanki przetwarzania danych opisane w art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. e 

RODO. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, 

w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu osiągnięcia celu określonego w pkt. 3, a po tym czasie 

będą przechowywane 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 na zasadach art. 15 RODO, 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych na zasadach art. 16 RODO, 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach art. 18 RODO, 

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

zasadach art. 77 RODO. 

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. 
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