KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Wybór ławników kadencja 2020-2023
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia 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 ich swobodnego przepływu (tzw. RODO), informujemy o zasadach przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, iż:
1) Administratorem

Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim
w Pyskowicach jest Burmistrz Miasta Pyskowice z siedzibą w Pyskowicach przy ul. Strzelców
Bytomskich 3; tel. 332-60-60, e-mail info@pyskowice.pl radam@pyskowice.pl

2) Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim jest Pan Dawid Ślusarek, adres e -mail

iod@pyskowice.pl, nr tel.: 32 332-61-03;
3) Pani/Pana dane zawarte we wniosku będą przetwarzane w celu przeprowadzenia wyborów na

ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Gliwicach. Podstawą prawną przetwarzania
danych jest Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz
Rozporządzenie 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 (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
4) Pani/Pana

dane osobowe mogą zostać udostępnione odbiorcom będącym podmiotami
przetwarzającymi, to jest świadczącymi usługi na zlecenia Miasta Pyskowice w zakresie usług IT.
Podmioty zewnętrzne na zlecenie Miasta Pyskowice mogą świadczyć usługi i występować w roli
niezależnych administratorów np. poczta polska lub inni operatorzy pocztowi oraz firmy kurierskie.
W trakcie przeprowadzenia procedury Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione Wojewódzkiemu
Komendantowi Policji, a po jej zakończeniu przekazane odpowiednio do Sądu Rejonowego w
Gliwicach oraz Sądu Okręgowego w Gliwicach

5) Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla

którego zostały zebrane. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, dane
osobowe wybranych ławników zostaną przekazane odpowiednio do Sądu Rejonowego w Gliwicach
oraz Sądu Okręgowego w Gliwicach. Pozostałe dane osobowe będą zwracane podmiotowi
zgłaszającemu kandydata na ławnika lub kandydatowi, który nie został wybrany na ławnika w
terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyboru. Po upływie terminu dane osobowe podlegają
zniszczeniu przez komisję powołana przez Radę Miejską w Pyskowicach w terminie 30 dni od dnia
upływu terminu do odbioru dokumentacji.
6) Pani/Pan ma prawo na zasadach określonych przepisami RODO do żądania od administratora:

a) dostępu do treści swoich danych osobowych,
b) sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
c) usunięcia swoich danych osobowych,
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
e) przenoszenia swoich danych osobowych.

Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych
oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma
wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.
7) W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, ma Pani/Pan

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa ul.
Stawki 2;
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich
niepodania będzie brak możliwości wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz
nie będzie pani/Pan mógł kandydować na ławnika Sądu Rejonowego w Gliwicach i Sądu
Okręgowego w Gliwicach.
9) Pani/Pan dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

