KLAUZULA INFORMACYJNA:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016r. (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy:
-Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Rzepinie jest
Burmistrz Rzepina, ul. Plac Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin, burmistrz@rzepin.pl
-Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych możecie
Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: kontakt listowny na adres Administratora
lub email: iod@itmediagroup.pl
-Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z
2018r. poz. 23, z późn. zm.), ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.
U. z 2016r. poz. 1764, z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca
2011r. w sprawie sposobu postepowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu
kandydatów
na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693) oraz na podstawie udzielonej
zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), lit. c) i lit.e) RODO.
-Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych; wyłącznie w
zakresie i celu określonym w powyższej karcie zgłoszenia, tj. wyboru ławników sądów powszechnych.
-W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa powyżej odbiorcami
Państwa danych osobowych mogą być: organy i podmioty uprawnione w zakresie i w celach, które
wynikają z przepisów obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie podpisanych
stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
-Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego
prawa. Dokumentacja osób wybranych na funkcję ławnika zostaje przekazana do prezesów
właściwych sądów powszechnych. 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 związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
prawo dostępu, w tym prawo do uzyskania kopii; prawo do żądania poprawiania, sprostowania; w
przypadkach przewidzianych prawem prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo do
żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania
danych.
-W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych,
przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony
danych osobowych.
-Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem złożenia
i rozpatrzenia składanej karty zgłoszenia, wynika z przepisów prawa. Karta zgłoszenia bez podanych
danych osobowych nie zostanie rozpatrzona.
-Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane, nie będą
przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

