Pytanie:
Panie Wójcie,
toczy się dyskusja na wielu płaszczyznach dot. WYBORÓW 2020, tzn. na łamach naszej strony
Internetowej Gminy Świdnica, toczy się obecnie również dyskusja na żywo w Senacie
(05.05.2020- taka ładna data), gorzej będzie z finałem debaty Senackiej - ale pożyjemy to
zobaczymy. Pada wiele pytań, a tak naprawdę nikt z nami WYBORCAMI się nie liczy, jest tylko
parcie na wybory. Senatorowie prowadzą debatę, obrażają się wzajemnie, jak również nasi
mieszkańcy Gminy Świdnica również obrażają i nic z tego nie wynika. A moje pytanie sprowadza
się do tematu danych osobowych i ich ewentualnie przekazanie przez Pana jako Wójta ustawowo
powolnej być może Poczcie Polskiej. Dyskutuje się i mówią nasi politycy o kształcie
przeprowadzenia WYBORÓW i tak naprawdę nie bardzo rozumiem dlaczego Gmina ma
przekazywać dane osobowe z pełną listą tj. m.in, PESEL itd. Pytam się jakim prawem jakiś
urzędnik ma otrzymać moje pełne dane osobowe z Pesel, dane moich rodziców, daty urodzenia i
nie wiadomo co jeszcze. A tak naprawdę to Poczta Polska-jeżeli to ona będzie wykonawcą
wyborów, ma dostarczyć tylko PAKIET WYBORCZY, (w którym wyborca ma podać dane m.in.
PESEL i nie wiadomo co jeszcze), bez wszelkich danych, koperta nie będzie zaadresowana,
tylko listonosz będzie miał listę adresów. Opinia mecenasa K. Pańtaka z dnia 27.04.2020 r.
wyjaśnia wiele, ale nie wyczerpuje wszystkiego, m.in., o tym o czym piszę powyżej, mam
nadzieję , że zostanie to wyjaśnione. Co się stanie gdy wpłynie do Gminy wniosek o braku zgody
na przekazanie danych osobowych, czy będzie Pan bezwzględnym wykonawcą, pomijając moją
wolę braku zgody przekazania danych osobowych.
I moim SKROMNYM ZDANIEM moje dane osobowe w pełnych tego słowa znaczeniu NIE
POWINNY i nie wyrażam zgody na PRZEKAZANE do KOGOKOLWIEK moich DANYCH
OSOBOWYCH.
Już padło do Pana zapytanie –pozostało bez odpowiedzi - w jaki sposób złożyć i do kogo złożyć
wniosek, o braku zgody na przekazanie komukolwiek moich i mojej rodziny danych osobowych,
przyjmując, że brak jest kontaktu bezpośredniego kontaktu z Gminą Świdnica.
Pozdrawiam
Wierzę, że nastąpi otrzeźwienie naszych polityków i do wyborów pójdziemy w sposób tradycyjny.
Mamy epidemię KORONAWIRUSA i tym obecnie żyjemy, a nie bezwzględnymi, nie uczciwymi
wyborami, bez braku zaprezentowania się wszystkich kandydatów na prezydenta.

Odpowiedź:
Nie udostępniłem danych osobowych mieszkańców Poczcie Polskiej, ponieważ wnioskodawca
nie dołączył prawidłowej podstawy prawnej. Danymi osobowymi mieszkańców gminy dysponuje
wójt i musi je udostępnić na podstawie dyspozycji ustawowej. Mieszkaniec nie może skutecznie
wnioskować do wójta o nieudostępnienie danych osobowych uprawnionemu operatorowi w celu
przeprowadzenia wyborów. Takie dane udostępnia się w całości lub się nie udostępnia w ogóle,
jeśli brak podstawy prawnej.
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