Klauzula informacyjna
(rejestr korzyści)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz 14 ust. 1 i 2 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Krajowe Biuro Wyborcze reprezentowane przez
Szefa z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 10, (00-902 Warszawa).

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych:
1) korespondencyjnie: Inspektor ochrony danych osobowych, Krajowe Biuro Wyborcze,
ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa,

2) e-mail: iodo@kbw.gov.pl;

3. Dane osobowe pozyskane są w celu złożenia informacji do Rejestru Korzyści prowadzonego przez
Państwową Komisję Wyborczą.

4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest realizacja obowiązku prawnego ciążącego na

administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – wspomniany obowiązek prawny wynika
z art. 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej
przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 2399) oraz rozdziału 8 uchwały
Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie regulaminu Państwowej Komisji
Wyborczej.

5. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego. Dane osobowe

współmałżonków zostały przekazane przez osoby zobowiązane na mocy obowiązujących przepisów
do złożenia informacji do Rejestru Korzyści.

6. Rejestr Korzyści prowadzony jest elektronicznie i udostępniany przez Państwową Komisję Wyborczą
w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. , poz. 1429).

7. Państwa dane nie będą przekazane do państw trzecich.
8. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany
w oparciu o przepisy prawa, które obligują do przetwarzania danych przez określony czas, w tym
również w oparciu o Zarządzenie nr 17/2011 r. Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 1 sierpnia
2011 r. w sprawie wprowadzenia w Krajowym Biurze Wyborczym instrukcji kancelaryjnej,
rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwów zakładowych,
zmienione Zarządzeniem nr 59/2016 12 grudnia 2016 r.
9. Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do:
1) dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia
niekompletnych danych osobowych,
3) żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku gdy nie ma
podstawy prawnej przetwarzania,
4) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,
6) przenoszenia swoich danych osobowych,
7) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji.

