
KLAUZULA INFORMACYJNA

(ławnicy)
 
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu w związku z tym praw, stanowiąca
realizację obowiązku informacyjnego administratora, o którym mowa w art.  13 ust.  1 i 2 rozporządzenia zwanego dalej
RODO1.

 1. Informacje dotyczące administratora i inspektora danych
Administratorem Pani danych osobowych jest Urząd Gminy w  Wielopolu Skrzyńskim,  39-110 Wielopole Skrzyńskie 200
w imieniu którego działa Wójt Wielopola Skrzyńskiego;

Inspektorem  Ochrony  Danych  Osobowych  w Urzędzie  Gminy  w   Wielopolu  Skrzyńskim  jest  Teresa  Curzytek,  kontakt
z inspektorem  jest możliwy za pomocą adresu e-mail: iod@post.pl, nr tel. 600808605;

2. Cel przetwarzania Pani danych oraz podstawy prawne               
Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu wyboru ławników do sądu powszechnego.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego  wynikającego z art. 160   
ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 52 ze zm) oraz 
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami 
złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121,poz. 693) Rada 
Gminy Wielopole Skrzyńskie  najpóźniej w październiku br. dokona wyboru ławnika na lata 2020 – 2023 oraz art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
  
3. Okres przechowywania danych
Dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów kancelaryjno-archiwalnych Urzędzie 
Gminy w Wielopolu Skrzyńskim w szczególności wewnętrznych aktów normatywnych Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego 
Rzeczowego Wykazu Akt oraz Instrukcji w sprawie organizacji  i zakresu działania składnicy akt.

4. Komu przekazujemy Pani/Pana dane?
Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione:
1) Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w celu uzyskania informacji, o której mowa w art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 
2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.), w przypadku gdy Pani/Pana zgłoszenie
zostanie wniesione w terminie i będzie spełniało wymogi formalne,
2)  Prezesowi Sądu Rejonowego na podstawie 161 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.) w przypadku wyboru Pani/Pana na ławnika;

5. Przysługujące Pani/Panu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
Ma Pani/Pana prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do usunięcia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania  danych,   prawo  do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie,  cofnięcie  to  nie  ma wpływu  na  zgodność
przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej  cofnięciem,  z  obowiązującym prawem  oraz  prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
6.  Obowiązek podania danych
Podanie danych jest obowiązkowe wynika to z art. 158  ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.).
  
7.   Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

…………………………………………….
    podpis administratora danych

Oświadczam, że zostałam/zostałem* zapoznana/zapoznany* z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych
osobowych przez Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim w celu wyboru ławników. 

     
 …………………………………………….

                                                                                                                                                              podpis osoby 

1 rozporządzenie 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 95/46/WE (ogólnego 
   rozporządzenia o ochronie danych).
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