
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

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) (Dz. Urz. L119 z p.zm.), zwane dalej RODO: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Pszczyny, ul. Rynek 2,  

43-200 Pszczyna. 

 

2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych 

osobowych pod adresem e-mail: iod@pszczyna.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora 

wskazany powyżej. 

 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury wyboru ławników  

na lata 2020-2023 przez Radę Miejską w Pszczynie. 

 

4. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. c i e, art. 9 ust. 2 lit. g RODO oraz art. 162 

Prawa o ustroju sądów powszechnych i Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie 

postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników 

oraz wzoru karty zgłoszenia. 

 

5. Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów  

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 14 poz. 67)-

co najmniej 5 lat. 

 

Zgłoszenie kandydata, który został wybrany na ławnika sądowego na lata 2020-2023,  

wraz z załącznikami zostanie przesłane Prezesowi Sądu Okręgowego w Katowicach najpóźniej  

do 31.10.2019 r. 

Zgłoszenie kandydata, który nie został wybrany na ławnika, w przypadku jego nieodebrania przez 

podmiot zgłaszający kandydata na ławnika lub kandydata w terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia 

wyborów - zostanie zniszczone w terminie 30 dni. 

 

6. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane 

każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Gminy. 

 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan 

zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 

możliwości kandydowania na ławnika.  

 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania  

i ograniczenia przetwarzania. 

 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy rozporządzenia zostały naruszone. 
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