Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze – tj. wyboru ławników sądów powszechnych.
Zgodnie z Rozporządzeniem 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, dalej
„RODO”), informujemy, że:
TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wróblew.

DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

adres pocztowy: Wróblew 15, 98-285 Wróblew
adres e-mail: gmina@wroblew.pl
nr telefonu: 43 828 66 00

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA OCHRONY
DANYCH

Administrator – Wójt Gminy Wróblew wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się
Pani/Pan skontaktować poprzez:
adres e-mail: iod@wroblew.pl
numer telefonu: 43 828 66 14
pisemnie pod adresem: Wróblew 15, 98-285 Wróblew.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
danych.

CELE PRZETWARZANIA
I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących
na Gminie Wróblew tj. wyboru ławników sądów powszechnych na podstawie ustawy z dnia 27
lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.),
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) oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.).

ODBIORCY DANYCH

W związku z przetwarzaniem danych w ww. celu 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 celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności:
•

Rada Gminy Wróblew

•

Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi – od którego Rada Gminy Wróblew uzyskuje
informacje o kandydatach na ławników,

•

Prezes właściwego sądu powszechnego – w celu dokonania czynności
administracyjnych związanych z organizacją pracy tych sądów (dotyczy osób
wybranych na funkcję ławnika),

- inne podmioty, które na podstawie przepisów prawa przetwarzają dane osobowe dla których
administratorem jest Wójt Gminy Wróblew, m.in.:
•

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.
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OKRES PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania postępowania w sprawie
tj. przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane.
Dokumentacja osób wybranych na funkcję ławnika zostaje przekazana do Prezesa właściwego
sądu powszechnego.
Kartę zgłoszenia osób 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 ww. terminu.
Pozostała dokumentacja będzie przechowywana 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.

PRAWA PODMIOTÓW
DANYCH

Przysługuje Pani/Panu:
- prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, w tym prawo uzyskania kopii tych danych,
- prawo żądania sprostowania / poprawiania – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub
niekompletne,
- prawo do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy:
•
dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób
przetwarzane,
•
dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
•
dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisów prawa.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI
DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PRZETWARZANIE W SPOSÓB
ZAUTOMATYZOWANY,
W TYM PROFILOWANIE

Pani/Pana dane nie będą profilowane i przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

INFORMACJA O
DOWOLNOŚCI LUB
OBOWIĄZKU PODANIA
DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

obowiązkowe,

gdyż

przesłankę

