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4. Potwierdzenie odbioru za!wiadczenia
Potwierdzam odbiór za"wiadczenia.
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-
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INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw.
RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą
wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich
Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Z administratorem możesz się skontaktować listownie (adres jw.)
lub drogą elektroniczną – adres e-mail: sa.umk@um.krakow.pl
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu uzyskania zaświadczenia o prawie do
głosowania w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 28 czerwca 2020 r.
Informujemy, że:
1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której
zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 5 lat, po czym mogą
ulec zniszczeniu.
3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do
organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wydania zaświadczenia o prawie do
głosowania w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 28 czerwca 2020 r.
6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi przepis prawa: Ustawa z dnia 5
stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072
Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl.

