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TOŻSAMOŚĆ 
ADMINISTRATORA 

 
Administratorem jest Wójt Gminy Dobra mający siedzibę w Dobrej 
233, 34-642 Dobra, Urząd Gminy Dobra 
 

DANE KONTAKTOWE 
ADMINISTRATORA 

 
Z administratorem – Wójtem Gminy Dobra można się skontaktować 
na adres siedziby oraz poprzez adres e-mail: wojt@gminadobra.pl 
 

DANE KONTAKTOWE 
INSPEKTORA OCHRONY 

DANYCH 

 
Administrator – Wójt Gminy Dobra wyznaczył inspektora ochrony 
danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować pod wskazanym 
adresem; Urząd Gminy Dobra, Dobra 233, 34-642 Dobra oraz pod 
adresem mailowym: iod@gminadobra.pl 
 
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 
 

CELE PRZETWARZANIA I 
PODSTAWA PRAWNA 

 
Pani / Pana dane przetwarzane w celu: 

− wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze 
na podstawie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks 
wyborczy (Dz. U. 2011 Nr 21 poz. 112 z późn. zm.) Pani/Pana 
dane będą przetwarzane w celu wykonania zadań związanych z 
organizacją i przeprowadzeniem wyborów w gminie Dobra w tym: 

− prowadzenia i aktualizacji Rejestru Wyborców, 

− sporządzania Spisów Wyborców uprawnionych do głosowania. 

ODBIORCY DANYCH 

 
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym 
organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania 
publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej w 
celach i zakresie wynikającym z ustawy - Kodeks wyborczy i innych 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Pani/Pana dane 
osobowe są wprowadzane do systemu informatycznego 
prowadzonego przez Krajowe Biuro Wyborcze. Pani/Pana dane 
mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym, dostawcom 
usług IT, którym Administrator powierzył wyraźnym poleceniem 
przetwarzanie danych na podstawie umowy. 
 

PRZEKAZANIE DANYCH 
OSOBOWYCH DO 

PAŃSTWA TRZECIEGO 
LUB ORGANIZACJI 

MIĘDZYNARODOWEJ 

 
Pana/ Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw 
trzecich oraz organizacji międzynarodowych 

OKRES 
PRZECHOWYWANIA 

DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu 
zakończenia realizacji celów przetwarzania, w zakresie wynikającym 
z przepisów ustawy - Kodeks wyborczy i innych powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa. 

PRAWA PODMIOTÓW 
DANYCH 

 
Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz 
możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania. 
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PRAWO WNIESIENIA 
SKARGI DO ORGANU 

NADZORCZEGO 

 
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. 
 

INFORMACJA O 
DOWOLNOŚCI LUB 

OBOWIĄZKU PODANIA 
DANYCH 

 
Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy – Kodeks 
wyborczy 

 


