Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z Uchwałą nr XLII/406/2018 Rady Gminy Pawłowice z dnia 16 października 2018 r. w
sprawie zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, mieszkańcy którzy chcą
złożyć projekt uchwały, muszą zebrać poparcie co najmniej 200 osób. Poparcie jest
dokumentowane na listach poparcia, na których zbierane są dane osobowe: imię i nazwisko, data
urodzenia, miejsce zamieszkania oraz podpis.
Urząd Gminy Pawłowice dowiaduje się o fakcie zebrania danych w momencie złożenia do Urzędu
Gminy dokumentów wraz z listami przez komitet uchwałodawczy.
Co dzieje się z danymi z list, które trafią do Urzędu Gminy Pawłowice?
•
W momencie złożenia kompletu dokumentów do Urzędu Gminy Pawłowice, Wójt Gminy
Pawłowice, z siedzibą: ul. Zjednoczenia 60,43-250 Pawłowice, staje się administratorem danych
osobowych zgromadzonych na listach poparcia.
•
Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej. Jest to niezbędne dla sprawdzenia czy poparcie dla wniosku zostało udzielone
przez mieszkańców gminy Pawłowice, czego wymaga od nas ustawa o samorządzie gminnym.
Przetworzenie danych jest więc niezbędne do wykonania zadania, które realizujemy na podstawie
ustawy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

•

Dane osobowe nie będą przekazane odbiorcom, państwom trzecim, organizacjom
międzynarodowym, innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
•
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, wskazanego
powyżej, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
Osoby, których dane znajdują się na liście poparcia mają uprawnienie do:
•
dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
•
żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
•
żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
•
żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
•
przenoszenia i aktualizacji danych;
•
sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Informacje dodatkowe
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji wskazanych wyżej praw należy
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice, tel. 32
47- 56-312, adres e-mail: i.kielkowska@pawlowice.pl;
Ewentualne skargi dotyczące niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych można
wnieść także do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Ograniczenie odpowiedzialności
Wójt Gminy Pawłowice nie ponosi odpowiedzialności za zbieranie i przetwarzanie danych
osobowych zgromadzonych na listach, które nie zostały dostarczone wraz z kompletem
dokumentów do Urzędu Gminy Pawłowice, które zostały skopiowane i użyte przez komitet
uchwałodawczy w celu innym, niż wyrażenie poparcia dla obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
lub udostępnione nieupoważnionym podmiotom

