
KLAUZULA INFORMACYJNA (wybory ławników) 

           W związku z realizacją wymogów 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 (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119 

poz.1) zwane RODO , informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz 

o przysługujących prawach z tym związanych. 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Tczów z siedzibą: Tczów 

124 , 26-706 Tczów , e-mail:sekretariat@tczow.pl tel. 048 676. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych , z którym możecie się Państwo 

skontaktować pod adresem siedziby Administratora lub e-mail: iod@tczow.pl 

w sprawach związanych z zakresem i sposobem przetwarzania danych osobowych. 

3. Cele i podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych- przetwarzanie danych 

osobowych służy przeprowadzeniu przez Radę Gminy Tczów naboru ławników do Sądu 

Rejonowego w Zwoleniu, w tym zasięgnięcia informacji o kandydacie na ławnika 

sądowego od Komendanta Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Przetwarzanie Pani/Pana 

danych osobowych odbywa się na podstawie art.6 ust.1 lit.c i e RODO w związku 

z art.160 i art. 162-164  ustawy z dnia 27 lipca 2001r. prawo o ustroju sądów 

powszechnych (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.875) oraz Rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. 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.693) oraz ustawy z dnia 8 marca 

1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.713).  

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia przetwarzania 

oraz przez okres zgodny z kategoriami archiwalnymi, o którym mowa w rozporządzeniu 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwów zakładowych. 

5. Pani/Pana dane osobowe 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. 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Państwu 

następujące prawa: 

 prawo dostępu do treści swoich danych, 

 prawo do sprostowania/poprawienia danych osobowych. 

7. Przysługuje również Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa w przypadku 

przetwarzania danych osobowych niezgodnie z przepisami prawa. 

8.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.. 
9. Państwa dane osobowe nie podlegają decyzjom , które opierają się wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu , o czym stanowi art.22 w/w  

Rozporządzenia. 

 
Potwierdzam zapoznanie się z treścią informacji 

 

       …………………………………………………………………………. 
                                  (data i podpis) 

 



 


