INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023

Administrator danych
Dane kontaktowe Inspektora
Ochrony Danych

Gmina Słubice z siedzibą: ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice
e-mail: slubice@slubice.pl
tel. 95 737 20 00
e-mail: inspektor@cbi24.pl
lub pisemnie na adres Administratora

Jaki jest cel i podstawa prawna
przetwarzania danych
osobowych?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia procedury wyborów
ławników do Sądu Rejonowego w Słubicach.

Odbiorcy lub kategorie
odbiorców, którym dane zostały
lub będą ujawnione

Dane osobowe w trakcie przeprowadzania procedury wyboru ławników będą
udostępnione wojewódzkiemu komendantowi Policji. Po zakończeniu procedury wyboru
ławników uchwała w sprawie wyboru ławników wraz z kartami zgłoszeń i dołączonymi
dokumentami zostanie przekazana odpowiednio do Sądu Rejonowego w Słubicach.

Okres przechowywania danych
osobowych

Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu,
dla którego zostały zebrane.

Podstawą prawną zbierania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c i e rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s.1). Art. 162 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o
ustroju sądów powszechnych (t.j. z 2019 r., poz. 52 ze zm.)

Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, dane osobowe wybranych ławników
będą przekazywane odpowiednio do Sądu Rejonowego w Słubicach. Dane osobowe
kandydatów niewybranych będą zwracane podmiotowi zgłaszającemu kandydata na
ławnika lub kandydatowi na ławnika, w terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia
wyborów. Po upływie terminu dane osobowe podlegają zniszczeniu przez komisję
powołaną przez Radę Miejską w Słubicach w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do
odbioru dokumentacji.
Uprawnienia wobec
Administratora w zakresie
przetwarzanych danych

Na zasadach określonych przepisami Rozporządzenia RODO, posiada Pani/Pan prawo do
żądania od administratora:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych,
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3) usunięcia swoich danych osobowych,
4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
5) przenoszenia swoich danych osobowych,
a ponadto, 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.

Prawo do wniesienia skargi
na przetwarzanie danych.

Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w
Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do przeprowadzenia procedury wyborów
ławników do Sądu Rejonowego w Słubicach, co wynika z przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów
powszechnych.
Jeżeli nie poda Pani/Pan swoich danych osobowych nie będzie Pani/Pan mogła/ mógł kandydować na ławnika wymienionego
wyżej sądu.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu.

