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Klauzula informacyjna dla kandydatów na ławników kadencji 2020-2023 

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 (RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Gminy Świerczów, 

ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów, NIP: 7521359210, REGON: 000543829 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt możliwy jest pod numerem 

tel.: 887 818 800 lub poprzez e-mail biuro@centrumcyfryzacji.pl 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w związku z wyborem przez Radę Gminy Świerczów ławników sądów 

powszechnych na kadencję 2020-2023 oraz w celach związanych z obowiązkami Administratora wynikającymi 

z obowiązujących przepisów prawa. 

4. Podstawą prawną przetwarzania jest art.6 ust.1 lit. c RODO oraz obowiązujące przepisy prawa, w szczególności 

ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz.52 z późn.zm.) wraz 

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 (Dz. 

U. z 2011 nr 121, poz.6930) oraz ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 

506). 

5. Dokumentacja osób wybranych na funkcję ławnika zostaje przekazana do prezesów właściwych sądów 

powszechnych. Zgłoszenia osób niewybranych na funkcję ławnika mogą zostać odebrane w ciągu 60 dni od daty 

wyboru, po tym czasie w ciągu 30 dni są niszczone komisyjnie. 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. 

6. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa oraz zaufane podmioty (przetwarzające dane) współpracujące 

z administratorem. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom 

wykonującym zadania publiczne lub działającym na polecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, 

które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie 

odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej 

formy.  

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych 

osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych 

osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych 

osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie danych zawartych w dokumentach na ławnika  

nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata na ławnika. 

Oświadczenie 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dla osób/ kandydatów na  ławników kadencji  

2020-2023. 

 

…………………………………. 

(miejscowość, data) 

 ……………..………………………………. 

(czytelny podpis kandydata) 

 


