SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH
OSOBOWYCH PRZEZ GMINĘ DOBRODZIEŃ
(wybory ławników)
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (dalej: RODO) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dobrodzień Plac Wolności 1,
46-380 Dobrodzień, reprezentowana przez Burmistrza Dobrodzienia;
email: urzad@dobrodzien.pl, tel. 34 3575100;
2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu przy
Placu Wolności 1, 46-380 Dobrodzień jest inspektor Róża Koźlik, e-mail.
rodo@dobrodzien.pl *;
3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych służy przeprowadzeniu przez Radę Miejską w
Dobrodzieniu naboru ławników do Sądu Rejonowego w Oleśnie, w tym zasięgnięcia
informacji o kandydacie na ławnika sądowego od Komendanta Wojewódzkiego Policji;
4) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art.6 ust. 1 lit. c i e
RODO w związku z art. 160, 162 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów
powszechnych oraz Rozporządzeniem 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) Pani/Pana dane będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów
prawa. W szczególności są to: radni Rady Miejskiej w Dobrodzieniu, Sąd Okręgowy w
Opolu, Sąd Rejonowy w Oleśnie, Komendant Wojewódzki Policji;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do
spełnienia celu, dla którego zostały zebrane oraz w okresie wskazanym przepisami ustawy
z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych, tj. Rada Miejska w
Dobrodzieniu, która dokonała wyboru ławnika, przesyła listę ławnika wraz ze złożonymi
dokumentami prezesom właściwych sądów, najpóźniej do końca października. Następnie
zgodnie z Rozporządzeniem 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;
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do załatwienia
sprawy bądź okres prowadzonego postępowania w sprawie, a po zakończeniu będą
przechowywane w terminach określonych przepisami prawa;
8) posiada Pani/Pan:
−
−
−

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana,
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **,
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO ***;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6
ust. 1 lit. e) RODO.
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b) lub d) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6
ust. 1 lit. c), d) RODO, chyba że podstawą przetwarzania jest art. ust. 1 lit e) RODO.
−



9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Jeżeli nie poda Pani/Pan
danych nie będzie Pani/Pan mogła/mógł brać udziału w naborze ławników do Sądu
Rejonowego w Oleśnie przeprowadzonym przez Radę Miejską w Dobrodzieniu.

*

Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora
lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
**

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą postanowień w zakresie
podjętych działań przez jednostkę oraz nie może naruszać integralności pozostałych prawidłowo przekazanych informacji.
.
***
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego.

