
Klauzula informacyjna ławnicy 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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:  

Dane Administratora 

Danych Osobowych 

Gmina Młodzieszyn reprezentowana przez Wójta Gminy, z siedzibą w Młodzieszynie (96-512), ul. 
Wyszogrodzka 25 

Dane Inspektora 

Ochrony Danych 

Andrzej Jaskólski, kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: iodo@spotcase.pl z 
dopiskiem „Gmina Młodzieszyn” lub pisemnie na adres siedziby, wskazany w pkt I. 

Cel i podstawa 

prawna 

przetwarzania 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Gminie 

Młodzieszyn, tj. wyboru/odwołania ławników sądów powszechnych tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i 

c, art. 9 ust. 2 lit. g i art. 10 ogólnego rozporządzenia. 

Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach: 

 ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23 z 

późn. zm.), 

 rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie postępowania z 

dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru 

karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693).  

W przypadku obywateli zgłaszających kandydata na ławnika podstawą przetwarzania danych jest art. 

162 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych 

Odbiorcy danych 

osobowych 

 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– od którego Rada Gminy 

uzyskuje informacje o kandydatach na ławników, Prezesi właściwych sądów powszechnych – w 

celu dokonania czynności administracyjnych związanych z organizacją pracy tych sądów (dotyczy 

osób wybranych na funkcję ławnika), 

 podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), w 

szczególności dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, dostawcy usług księgowych, 

kadrowych, prawnych i doradczych, 

Przekazywanie 

danych osobowych 

poza EOG 

Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy 

Okres 

przechowywania 

danych osobowych 

Dokumentacja osób wybranych na funkcję ławnika zostaje przekazana niezwłocznie do Prezesów 

właściwych sądów powszechnych. Zgłoszenia osób niewybranych na funkcję ławnika mogą zostać 

odebrane w ciągu 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów, po tym czasie są niszczone przez komisję 

powołaną przez Radę Gminy. Pozostała dokumentacja jest przechowywana przez okres 5 lat, a 

następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych 

lub historycznych lub cele statystyczne.  

Prawa związane z 

danymi osobowymi 

 prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii 

 prawo sprostowania oraz uzupełnienia danych,  

 prawo do usunięcia danych,  

 prawo do ograniczenia przetwarzania,  

 prawo do przenoszenia danych,  

 prawo wniesienia sprzeciwu,  

 jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem,  

 prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa), 

Podstawa obowiązku 

podania danych 

osobowych 

 Podanie danych osobowych gromadzonych w dokumentacji jest wymogiem ustawowym 

 W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której 

dane dotyczą, podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, 

Informacja o 

zautomatyzowanym 

podejmowaniu 

decyzji i profilowaniu 

W ramach działalności administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym 

decyzji będących wynikiem profilowania 

 


