Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z realizacją wymogów określonych w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o
zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z
tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Łaziska Górne, Plac
Ratuszowy 1, 43-170 Łaziska Górne.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, który nadzoruje prawidłowość przetwarzania
danych. Można się z nim skontaktować pisząc na adres siedziby Administratora lub poprzez email: iod@laziska.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora
zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), w szczególności w związku z prowadzonym naborem
na kandydatów na ławników sądowych do sądów powszechnych na kadencję od 2020 r. do 2023
r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych
(Dz.U. 2019 poz. 52 z późn. 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. 2011.121.693)
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Komendant Wojewódzki Policji – od którego
Rada Miejska w Łaziskach Górnych , uzyskuje informacje o kandydatach na ławników, prezesi
właściwych sądów powszechnych – w celu dokonania czynności administracyjnych związanych z
organizacją pracy tych sądów (dotyczy osób wybranych na funkcję ławnika), inne podmioty, które
na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Miastem Łaziska Górne
przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta Łaziska Górne, w
szczególności zespół opiniujący kandydatury na ławników sądów powszechnych – w celu wydania
opinii o kandydatach w zakresie spełniania wymogów określonych w ustawie prawo o ustroju
sądów powszechnych.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji celów
przetwarzania danych wskazanych w pkt 3. Po przeprowadzeniu wyborów rada gminy przesyła
niezwłocznie właściwemu sądowi karty kandydatów, którzy zostali wybrani ławnikami wraz z
załączonymi dokumentami oraz informacje o wybranych ławnikach uzyskane od komendanta
wojewódzkiego Policji wraz z danymi osobowymi. Kartę wraz z dokumentami, podmiot
zgłaszający kandydata na ławnika lub kandydat, który nie został wybrany na ławnika, odbiera w
terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów. W przypadku nieodebrania dokumentów,
podlegają one zniszczeniu przez komisję powołaną przez radę gminy w terminie 30 dni po
upływie tego terminu. Pozostała dokumentacja będzie przechowywana będzie przez okres
kadencji ławników, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie
publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadkach i
na zasadach przewidzianych prawem.

8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
zgodnie z art. 77 rozporządzenia.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury na
ławnika do sądu powszechnego.
10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

Zapoznałem się:

……………………………………………….
Łaziska Górne, data

……………………………………………………
imię i nazwisko

