KLAUZULA INFORMACYJNA
– OSOBY SKŁADAJĄCE PODPIS NA LISTACH POPARCIA KANDYDATÓW
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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, iż:
1) Administratorem Państwa Danych osobowych jest Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
z siedzibą w Warszawie ul. Piękna 3a, 00-539 Warszawa.
2) Z Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo kontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej na adres
Administratora wskazany powyżej.
3) Państwa Dane osobowe będą przetwarzane w celu zgłoszenia kandydatów na posłów i na senatorów na
podstawie listy poparcia zgodnie z postanowieniami Kodeksu Wyborczego (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt
c RODO w zw. z art. 210 §1 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy tj. Dz. U. z 2018 r.
poz. 754).
4) Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa. Dostęp do Państwa danych będą posiadały
jedynie osoby upoważnione. Administrator zgodnie z przepisami Kodeksu Wyborczego przekaże
Państwa dane do okręgowej lub Państwowej Komisji Wyborczej.
5) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu złożenia wniosku o zarejestrowanie
listy kandydatów, a następnie będą przechowywane i przetwarzane przez komisje wyborcze.
6) Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo
do przenoszenia danych. Powyższe uprawnienia ograniczone są przez przepisy prawa obowiązujące
Administratora. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z postanowieniami Kodeksu Wyborczego
wycofanie swojego poparcia dla kandydata nie rodzi skutków prawnych.
7) Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże wymagane przez
przepisy Kodeksu Wyborczego.
9) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

