Ankieta delegata na Zjazd Chorągwi Lubelskiej ZHP
Nazwisko i imię (imiona):
Stopień instruktorski:
Przydział służbowy:
Numer telefonu:
Adres e-mail
(preferowany w domenie zhp.net.pl):

PODPIS DELEGATA

KLAUZULA INFORMACYJA DOTYCZĄCA CZYNNEGO PRAWA WYBORCZEGO
Kto jest kim?
Administratorem Twoich danych osobowych, to znaczy podmiotem odpowiedzialnym za zgodne z prawem wykorzystywanie tych danych,
jest:

Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego (zwana dalej "Chorągwią") –
Po co nam Twoje dane osobowe?
Czynne prawo wyborcze
W związku z wykonywaniem czynnego prawa wyborczego na zjazdach hufców, zjazdach chorągwi, zbiórkach wyborczych oraz na
zjazdach ZHP wykorzystujemy Twoje dane osobowe obejmujące m.in. informacje o pełnionej przez Ciebie funkcji instruktorskiej albo
funkcji przybocznego w drużynie bądź gromadzie oraz o opłaceniu podstawowej składki członkowskiej, a także adres do
korespondencji i adres email.
Wykorzystujemy te dane osobowe w celu:

dokonania wyboru delegatów na zjazd,

sporządzenia i ogłoszenia listy uczestników zjazdu z głosem decydującym wraz z pełnioną przez nich funkcją albo listy
uczestników zbiórki,

rozpatrzenia i rozstrzygnięcia o wnioskach w sprawie uzupełnienia lub skreślenia z listy uczestników zjazdu z głosem
decydującym albo z listy uczestników zbiórki,

doręczenia pisemnych informacji o miejscu zjazdu, proponowanym porządku obrad, sprawozdań, materiałów zjazdowych i
wnoszonych projektów uchwał,

doręczenia dokumentów, które zgodnie z Ordynacją wyborczą ZHP powinny być doręczone przed terminem zjazdu (takich jak
opinia w sprawie działalności odpowiedniej komendy, wnioski w przedmiocie absolutorium wraz z uzasadnieniem),

nawiązania kontaktu w sprawach objętych porządkiem obrad, w tym prowadzenie konsultacji i uzgodnień dotyczących
materiałów zjazdowych i wnoszonych projektów uchwał,

dokonania wyboru protokolanta lub protokolantów, członków komisji wyborczej, uchwał i wniosków oraz członków komisji
skrutacyjnej,

ustalenia i ogłoszenia wyników głosowania podczas zjazdów i zbiórek wyborczych,

rozpatrzenia i rozstrzygnięcia o wnioskach w sprawie unieważnienia wyborów i uchwał zjazdów hufców oraz zbiórek
wyborczych, wnioski o unieważnienie zjazdów hufców oraz zbiórek wyborczych.
Podstawą prawną wykorzystania danych osobowych w ten sposób jest niezbędność do realizacji praw i obowiązków instruktorskich
wynikających z przystąpienia do ZHP oraz z pełnienia funkcji instruktorskich (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym czynnego prawa
wyborczego.
Komu ujawniamy Twoje dane osobowe?
Ujawniamy Twoje dane osobowe właściwym sądom rejestrowym prowadzącym rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i
zawodowych, fundacji, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także przewodniczącemu Komitetu do spraw Pożytku
Publicznego i innym władzom publicznym uprawionym do uzyskania tych danych w związku z prowadzonymi postępowaniami.
Ponadto w związku z nadzorem sprawowanym przez władze naczelne ujawniamy Twoje dane osobowe ZHP.
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe związane z wykonywaniem czynnego prawa wyborczego przechowujemy do czasu prawomocnego ustalenia
wyników wyborów.

