KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W ZWIĄZKU Z KANDYDOWANIEM NA ŁAWNIKA
TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA

Administratorem Pani / Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim
w Wołczynie jest Burmistrz Wołczyna, którego siedziba mieści się w Wołczynie, przy
ul. Dworcowej 1

DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email info@wolczyn.pl, lub
pisemnie na adres siedziby administratora

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA
OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan
skontaktować poprzez email: rodo@wolczyn.pl, lub pisemnie na adres siedziby
administratora

CELE
PRZETWARZANIA I
PODSTAWA PRAWNA

Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzeni przez Radę Miejską
w Wołczynie naboru ławników do Sądu Rejonowego w Kluczborku, w tym
zasięgnięcia informacji o kandydacie na ławnika sądowego od Komendanta
Wojewódzkiego Policji. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w związku z art. 160 ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych oraz Rozporządzeniem 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

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów
prawa. W szczególności są to: radni Rady Miejskiej w Wołczynie, Sąd Rejonowy
w Kluczborku, Komendant Wojewódzki Policji

PRZEKAZYWANIE
DANYCH DO PAŃSTW
TRZECICH LUB
ORGANIZACJI
MIEDZYNARODOWYCH

Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru
Gospodarczego

OKRES
PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do
spełnienia celu, dla którego zostały zebrane oraz w okresie wskazanym przepisami
ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych, tj. Rada Miejska
w Wołczynie, która dokonała wyboru ławników, przesyła listę ławników wraz ze
złożonymi dokumentami prezesom właściwych sądów, najpóźniej do końca
października. Następnie zgodnie z Rozporządzeniem 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

PRAWA PODMIOTÓW
DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, prawo ograniczenia ich przetwarzania, prawo wyrażenia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania ze względu na Pana/Pani szczególną sytuację, prawo do ich
przenoszenia

PRAWO WNIESIENIA
SKARGI DO ORGANU
NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych

INFORMACJA O
DOWOLNOŚCI LUB
OBOWIĄZKU PODANIA
DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Jeżeli nie poda
Pani/Pan danych nie będzie mogła/mógł Pani/Pan brać udziału w naborze ławników
Sądu Rejonowego w Kluczborku przeprowadzanym przez Radę Miejską w Wołczynie

