K LA U Z U LA I N F O R M A C Y J N A

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Włoszakowice, ul. Karola
Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, telefon: 65 5252 999, e-mail: gmina@wloszakowice.pl
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony
danych w Urzędzie Gminy we Włoszakowicach za pomocą adresu e-mail: iod@wloszakowice.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury wyboru ławników
na lata 2020 – 2023 przez Radę Gminy Włoszakowice oraz do czynności administracyjnych Sądu
związanych z organizacją pracy ławników, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych i rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami
złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru kart zgłoszenia.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu/celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych mogą być:
- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
- inne podmioty, które na podstawie przepisów prawa bądź stosownych umów podpisanych z Gminą
przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Wójt Gminy Włoszakowice.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego
powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów
prawa.
6. Dokumenty wybranych ławników (w tym listy poparcia) przekazane zostaną do prezesów
właściwych sądów powszechnych. Dokumenty osób niewybranych (w tym listy poparcia) są
odbierane w ciągu 60 dni od daty wyborów przez podmioty zgłaszające kandydatów na ławnika lub
kandydata niewybranego na ławnika, a po tym czasie w ciągu 30 dni komisyjnie niszczone.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani
zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury na ławnika do sądu powszechnego.
8. Pani/Pan posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji
międzynarodowej.
11. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również
profilowaniu.

