
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (dot. Ławników - kandydat):
Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 uraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L z 2016 r.) udzielono mi następujących
informacji:
1.  Administratorem Danych jest Wójt Gminy Psary z siedzibą w Urzędzie Gminy w Psarach ul. 
Malinowicka 4, 42-512 Psary.
2. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z 
inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Psary e-mail: iod@psary.pl;
3. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie wyborów uzupełniających na ławników.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu
wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. 
Prawo o ustroju sądów powszechnych 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.
5. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów
prawa. W szczególności są to: radni Rady Gminy Psary, Sąd Okręgowy w Sosnowcu, Komendant 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Komendant Komendy Powiatowej Policji w 
Będzinie.
6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej.
7. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 
stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz przepisami prawa.
8. Informujemy o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących 
osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o 
prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych o 
ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
9. Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych).
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zgłoszenia się jako kandydata 
na ławnika.
11. Pani/Pana dane  nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie 
będą przetwarzane w celu profilowania.

                                                                                     
..................................................................
(data i czytelny podpis kandydata na ławnika)


