
KLAUZULA INFORMACYJNA  
dotycząca wyboru kandydatów na ławników  

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) przyjmuję do wiadomości, iż: 

 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Włodowice z siedzibą we Włodowicach, 
42-421 Włodowice, ul. Krakowska 26, tel.:34 3153001, fax: 34 3153031, e-mail: urzad@wlodowice.pl.  
Z administratorem można się skontaktować jak wyżej pisemnie lub e-mailem na adres siedziby 
administratora. 

 Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 
przetwarzaniem danych poprzez e-mail: iodo@wlodowice.pl, pisemnie lub tel. 34 3153001 w.145.  

 Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzania procedury wyboru ławników przez Radę 
Gminy Włodowice oraz do czynności administracyjnych sądów związanych z organizacją pracy 
ławników, w myśl przepisów rozdziału 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ustroju sądów powszechnych 
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 52, z późn. zm.) lub odwołania ławników sądów powszechnych  

 Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 
9 ust. 2 lit. g RODO, w związku z postanowieniami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ustroju sądów 
powszechnych i 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).  

 Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów 
przetwarzających dane w imieniu Administratora oraz innych podmiotów, uprawnionym do ich 
otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. organom władzy publicznej oraz 
podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, 
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,  
w szczególności:  

-  Policji – od którego Rada Gminy uzyskuje informacje o kandydatach na ławników,  

- Prezesom właściwych sądów powszechnych – w celu dokonania czynności administracyjnych 
związanych z organizacją pracy tych sądów (dotyczy osób wybranych na funkcję ławnika 

 dane osobowe Kandydatów na ławników będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji celu 
przetwarzania danych osobowych, nie dłużej niż przez okres wynikający z JRWA (jednolitego 
rzeczowego wykazu akt) obowiązującego u administratora, w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 14 
lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018r. poz. 217)  

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

 Posiada Pani/Pan: 

◦ na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
◦ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana 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 do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

◦ wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej wycofaniem (na podstawie art.  
7 RODO) 

 podanie danych osobowych w celu pełnienia funkcji ławnika jest obowiązkowe  

 Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania. 

 Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel 
przetwarzania 


