KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA
w związku z wyborami ławników sądowych do Sądu Rejonowego w Limanowej
na kadencję 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 swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o
przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Mszana Dolna, 34-730 Mszana
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Dolna ul. Marszałka Piłsudskiego 2;
Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest inspektor ochrony danych, z
którym moŜna kontaktować się e-mail: iod@mszana-dolna.pl;
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia wyborów ławników sądowych do
Sądu Rejonowego w Limanowej na kadencję 2020 - 2023;
Podanie danych na potrzeby przeprowadzenia wyborów ławników sądowych do Sądu Rejonowego w
Limanowej na kadencję 2020 - 2023 jest wymogiem ustawowym i wynika z art. 162 § 2 - 4 Prawo o
ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 52) oraz z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z
dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złoŜonymi radom gmin przy
zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. z 2011r., poz. 121, nr 693);
W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 3, odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych będą organy władzy publicznej:
1) Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie - od którego Rada Miejska w Mszanie Dolnej
uzyskuje informacje o kandydatach na ławników
2) Prezes Sądu Rejonowego w Limanowej (dotyczy osób wybranych na funkcję ławnika),
Dokumentacja osób wybranych na funkcję ławnika zostaje przekazana do Prezesa Sądu Rejonowego w
Limanowej. 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.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do Ŝądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane
są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do Ŝądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku,
gdy:
 dane nie są juŜ niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisów prawa;
d) prawo do Ŝądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
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 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia
się usunięciu danych, Ŝądając w zamian ich ograniczenia,
 Administrator nie potrzebuje juŜ danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą,
potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia
czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy
sprzeciwu;
e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące
przesłanki:
 zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych
na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej przez Administratora,
 przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub jest niezbędne
do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub
przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów
mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony
danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem;
f) ze względu na fakt, iŜ jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa,
nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych,
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyŜ przesłankę przetwarzania danych
osobowych stanowi przepis prawa.
10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
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