Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
dot. wyboru ławników sądów powszechnych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 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) – dalej RODO − informujemy, że:



Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Chojnice, ul. 31 Stycznia 56 a,
89-600 Chojnice.



Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktowad w sprawach ochrony swoich danych
osobowych e-mailem: iod@gminachojnice.com.pl; pod numerem telefonu 523972129; lub
pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.



Administrator danych osobowych – Wójt Gminy Chojnice - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na
podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju
sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, z późn. zm.), ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z późn. zm.) i rozporządzenia 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 (Dz. U.
Nr 121, poz. 693).



Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków zgodnych z prawem, tj.
wyboru ławników sądów powszechnych.



Paostwa dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom danych tylko i wyłącznie
wprzypadkach
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lub
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podstawie
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powierzeniaprzetwarzania danych osobowych lub innych instrumentów prawnych zawieranych z
podmiotamii organami publicznymi świadczącymi na rzecz Gminy Chojnice usług, zktórymi wiąże
się przetwarzanie danych osobowych, dla których administratorem jest Wójt Gminy Chojnice



Paostwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanychwyżej
celów, a po tym czasie dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych przezokresy
wskazane w instrukcji kancelaryjnej administratora, którą Wójt Gminy Chojnice zobowiązany jest
stosowad na mocy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobiearchiwalnym i archiwach
oraz rozporządzeo wykonawczych do tej ustawy



W każdej chwili (jeśli przepis prawa pozwala) przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na
przetwarzanie swoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodnośd z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie Paostwa zgody przed jej wycofaniem.



W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich
danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzad Paostwa dane w tych celach, chyba że
będziemy w stanie wykazad, że w stosunku do Paostwa danych istnieją dla nas ważne prawnie
uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Paostwa interesów, praw i wolności lub
Paostwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeo.



Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich
kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych,
ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
prawo do przenoszenia danych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.



Pani/Pana dane mogą byd przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.



Pani/Pana dane nie będą przekazywane do paostw trzecich.

