INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB
UDZIELAJĄCYH POPRACIA DLA LIST KANDYDATÓW
WYBORY DO SEJMU I SENATU – 2019 r.
Kto jest Administratorem Twoich
danych osobowych?
Jak się skontaktować
z Administratorem, żeby uzyskać więcej
informacji o przetwarzaniu Twoich
danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Komitet Wyborczy POLSKA LEWICA z
siedzibą w Warszawie, ul. Strawczyńska 17, 01-473 Warszawa
Z Administratorem możesz skontaktować się w następujący sposób:
 pisemnie na adres siedziby Administratora.

Jak się skontaktować z Inspektorem
Ochrony Danych?

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można
skontaktować się:
 na adres e-mail: zarzad@polskalewica.pl
 pisemnie na adres siedziby Administratora, z dopiskiem „Inspektor Ochrony
Danych”.
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu rejestracji list kandydatów
na posłów i senatorów do Sejmu i Senatu RP, zgodnie z postanowieniami
Kodeksu Wyborczego.

Jaki jest cel i podstawa prawna
przetwarzania Twoich danych
osobowych?

Komu udostępniamy Twoje dane
osobowe?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit
c) Rozporządzenia RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a wynikającego z ustawy z
dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy
Dostęp do Twoich danych będą posiadały jedynie osoby upoważnione przez
Pełnomocnika Komitetu Wyborczego. Administrator zgodnie z przepisami
Kodeksu Wyborczego przekaże Twoje dane do Państwowej Komisji Wyborczej.

Skąd pochodzą Twoje dane osobowe i
jakie kategorie Twoich danych
przetwarzamy?

Twoje dane zostają pozyskane bezpośrednio od Ciebie, kiedy udzielasz poparcia
liście kandydatów na posłów i senatorów do Sejmu i Senatu RP zgłaszanej przez
Komitet Wyborczy POLSKA LEWICA

Jak długo przechowujemy Twoje dane
osobowe?

Twoje dane będą przez nas przechowywane do czasu złożenia wniosku o
zarejestrowanie listy kandydatów w danym okręgu wyborczym.

Jakie masz uprawnienia wobec
Administratora w zakresie
przetwarzanych danych?

Na zasadach określonych przepisami Rozporządzenia RODO, posiadasz prawo do
żądania od nas:
 dostępu do treści swoich danych osobowych,
 sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 usunięcia swoich danych osobowych,
 ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
a ponadto posiadasz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Twoich danych.
Jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone, masz możliwość złożenia skargi
do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Czy przysługuje Ci prawo do wniesienia
skargi na przetwarzanie Twoich danych
przez Administratora?
Czy musisz podać nam swoje dane
osobowe?

Czy przysługuje Ci prawo do nie
podlegania decyzji opartej wyłącznie
na zautomatyzowanym przetwarzaniu,
w tym profilowaniu?

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne aby Administrator
mógł dokonać zgłoszenia listy kandydatów na posłów i senatorów do Sejmu i
Senatu RP w danym okręgu wyborczym.
Jeżeli nie podasz nam swoich danych Administrator może nie być w stanie
zrealizować powyższego celu.
Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
w tym profilowaniu.

