
 

.......................................                                   ............................, dnia.............. 

Imię ( imiona ) 

 

....................................... 

Nazwisko 

 

....................................... 

PESEL 

 

WYBORY ŁAWNIKÓW DO SĄDÓW POWSZECHNYCH  

INFORMACJA O ZASADACH ZWIĄZANYCH Z UDOSTĘPNIANIEM I PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH 

 

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) informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych kandydatów na ławników oraz o 

przysługujących im prawach z tym związanych. 

1. Administratorem danych osobowych kandydatów na ławników jest: Gmina Grodzisko Dolne (Urząd Gminy w 
Grodzisku Dolnym) z siedzibą pod adresem 37-306 Grodzisko Dolne, Grodzisko Dolne 125A (dalej ,,Gmina") w 
imieniu której obowiązki Administratora wypełnia Wójt Gminy. 

2. Administrator powołał inspektora ochrony danych. Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania 
danych osobowych kandydatów w ramach procesu wyboru ławników oraz wynikających z tego uprawnień, 
możecie Państwo kierować za pomocą adresu iod@grodziskodolne.pl 

3. Administrator pozyskał dane osobowe kandydatów na ławników w następującym zakresie: imię, nazwisko, 
nazwisko rodowe, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, PESEL, NIP, data i miejsce urodzenia, miejsce 
zamieszkania, adres do korespondencji, telefon, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, 
przynależność do organizacji zawodowych, numer i seria dowodu osobistego. 

4. Źródłem pozyskania danych osobowych kandydatów na ławników są zgłoszenia dokonywane przez prezesów 
właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie 
przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne 
prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy Grodzisko Dolne. 

5. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe kandydatów na ławników na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa w celu wykonania obowiązku prawnego spoczywającego na Gminie Grodzisko 
Dolne przejawiającego się koniecznością wyłonienia ławników do sądów powszechnych. 

6. Postawą prawną przetwarzania danych osobowych kandydatów na ławników jest art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych w związku z przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju 
sądów powszechnych, Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz Rozporządzenia 
Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom 
gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia. 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych kandydatów na ławników odbiorcami ich danych osobowych 
mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego 
prawa, w szczególności: Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie - od którego Rada Gminy Grodzisko Dolne 
uzyskuje informacje o kandydatach na ławników oraz prezesi właściwych sądów powszechnych - w celu 
dokonania czynności administracyjnych związanych z organizacją pracy tych sądów (dotyczy osób wybranych na 
funkcję ławnika). 

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych kandydatów na ławników przysługują im następujące 



uprawnienia: 

a)  prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b)  prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne; 

c)  prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia  zapomnianym), w przypadku gdy: 

-  dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 

- osoba, której dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych  osobowych, 

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą 

przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 

- 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 żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku gdy: 

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu 

danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 

- administrator nie potrzebuje już 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, od czasu ustalenia czy 

prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Gminę danych osobowych, 

kandydaci na ławników posiadają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach 

ochrony danych osobowych. Polskim organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w wyborach ławników do sądów 

powszechnych. Odmowa podania danych osobowych, podanie niekompletnych lub nieprawdziwych danych 

skutkować będzie pozostawienie wniosku kandydata na ławnika bez nadaniu mu dalszego biegu. 

 

 

 

...................................................      ................................................                                   

Czytelny podpis kandydata            Data                                                                        


