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Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce 
Rynek 26, 32-410 Dobczyce 

 

Dobczyce, 2020.05.11 

RO.1431.39.2020.JOBR  

 

 

 

  

  Katarzyna Batko-Tołuć 

  Szymon Osowski 

  Członkowie Zarządu 
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska 

Watchdog  Polska 

  ul. Ursynowska 22/2 

   02-605 Warszawa 

 
 

W odpowiedzi na  Państwa wniosek z dnia 27.04.2020 r.  o udostepnienie informacji 

publicznej dotyczącej przekazania spisu wyborców Poczcie Polskiej S.A. przed przyjęciem 

ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 roku, na podstawie  art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 

6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej informuję, że po otrzymaniu 

od Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika w dniu 27.04.2020 r. pisma znak WN-

II.4100.229.2020,  w którym Wojewoda  stwierdził, że „(...) operator pocztowy (Poczta Polska) 

jest uprawniony do pozyskania od organów jednostek samorządu terytorialnego danych 

osobowych (...)”  i „(...) przekazanie Poczcie Polskiej żądanych danych jest obowiązkiem 

prawnym samorządów”, Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce w dniu 28 kwietnia 2020 roku 

przesłał Poczcie Polskiej zaszyfrowany spis wyborców. Zgodnie z Polityką Ochrony Danych 

stosowaną w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce spis wyborców został przekazany w 

zaszyfrowanym pliku.  W piśmie przewodnim wskazano sposób obioru hasła do pliku, które 

miało być przekazane po wejściu w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania 

wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 roku. 

Hasło do pliku na dzień sporządzania odpowiedzi nie zostało przekazane Poczcie Polskiej, 

a co za tym idzie dane z Rejestru Wyborców Gminy Dobczyce nie zostały udostępnione. 

  

 

Z poważaniem 

 

Małgorzata Góralik Piętka 

Sekretarz Gminy Dobczyce 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

– UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 

 

Klauzula informacyjna  
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Na podstawie art. 13. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

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 95/45/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) określane dalej jako „RODO” informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dobczyce z siedzibą: Rynek 26,32-410 

Dobczyce.  

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem 

adresu poczty e-mail: iod@dobczyce.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji wniosku o udostępnienie informacji 

publicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji obowiązku określonego w ustawie 

z dnia 6 września 2001 r.o dostępie do informacji publicznej.  

4. Administrator nie ma zamiaru przekazywania Pani/Pana danych osobowych do Państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej.  

5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania lub przez okres wynikający 

z kategorii archiwalnej dokumentów, w których ujęte są dane, określonej w przepisach wykonawczych 

do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także do przenoszenia danych.  

7. W przypadku przetwarzania danych na podstawie Pani/Pana zgody, przysługuje Pani/Panu prawo 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych w przedmiocie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych.  

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.  

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w zakresie wymaganym przepisami prawnymi 

w celu wydania decyzji o odmowie udostepnienia informacji , z uwagi na art. 63 § 2 oraz art. 64 § 1 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w określonych sytuacjach jest 

wymagane. Brak podania wskazanych danych w sytuacji wydawania przez Gminę decyzji o odmowie 

udostępnienia informacji skutkować będzie wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych podania lub 

pozostawienia go bez rozpoznania.  

 

 

 

 

Otrzymują:   

1. Adresat 

2. a/a 
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