Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
art.13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Jodłowa(zwana dalej:
„Administratorem”) reprezentowana przez Wójta. Kontakt do Administratora: adres Jodłowa 1A tel.
14 6302001, e-mail: gmina.jodlowa@jodlowa.eu. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych
inspektorodo@onet.pl.
2. Podstawa prawna przetwarzania danych to art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne
do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z realizacji
przepisów ustawy 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.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji spraw związanych
z wypełnieniem obowiązku nałożonego na Administratora powyższymi przepisami tj. wyboru
ławników sądów powszechnych.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do spełnienia powyższego celu
(dokonania wyboru).
5. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne i określone w przepisach prawa,
dokumentacja osób wybranych na funkcję ławnika zostaje przekazana do prezesa właściwego sądu
powszechnego, tj. Prezesa Sądu Rejonowego w Krośnie. 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 okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
w szczególności ze względu na cele archiwalne.tj 5 lat od zakończenia wyboru.
6. Administrator może przekazać dane następującym odbiorcom:
a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa, w szczególności:
- Radzie Gminy Jodłowa,
- Komendantowi Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie,
- Prezesowi właściwego sądu powszechnego, tj. Sądu Rejonowego w Dębicy i Sądu Okręgowego w
Rzeszowie - w celu dokonania czynności administracyjnych związanych z organizacją pracy tych
sądów (dotyczy osób wybranych na funkcję ławnika),
b) innym podmiotom, które na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z
Gminą Jodłowa przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina Jodłowae , w
szczególności:
- Zespół opiniujący kandydatury na ławników sądów powszechnych - w celu wydania opinii o
kandydatach w zakresie spełniania wymogów określonych w ustawie Prawo o ustroju sądów
powszechnych.
Szczegółowe informacje dotyczące odbiorców można uzyskać w siedzibie Administratora.
7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują następujące uprawnienia:
prawo dostępu do danych osobowych; prawo do żądania sprostowania danych osobowych; prawo
do usunięcia danych osobowych - w przypadku gdy ustała podstawa do ich przetwarzania, dane
osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 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.
8. Przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w
przypadku niezgodne z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych.
9. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

