
KLAUZULA 
informacyjna przetwarzania danych osobowych w związku z wyborami ławników 

w kadencji 2020-2023 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Harasiuki, 

z siedzibą ul. Długa 11, 37-413 Harasiuki, reprezentowana przez Wójta Gminy 

można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora lub 

http://bip.harasiuki.pl/. 

 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan 

skontaktować poprzez e-mail: iod@harasiuki.pl lub pisemnie na adres siedziby 

administratora oraz tel. 158791306. Można się kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych. 

 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury 

wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Nisku . 

 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. „c” i „e” 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). Podanie przez Panią/Pana danych osobowych 

jest dobrowolne ale niezbędne do przeprowadzenia procedury wyborów 

ławników do Sądu Rejonowego w Nisku, co wynika z przepisów ustawy z dnia 

27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. Jeżeli nie poda Pani/Pan 

swoich danych osobowych nie będzie Pani/Pan mogła kandydować na ławnika. 

 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do 

spełnienia celu, dla którego zostały zebrane. Po spełnieniu celu, dla którego dane 

zostały zebrane, dane osobowe wybranych ławników będą przekazywane do 

Sądu Rejonowego w Nisku. Dane osobowe kandydatów niewybranych będą 

zwracane podmiotowi zgłaszającemu kandydata na ławnika lub kandydatowi na 

ławnika, w terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów. Po upływie 

terminu dane osobowe podlegają zniszczeniu przez komisję powołaną przez 

Radę Gminy Harasiuki w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do odbioru 

dokumentacji. 

 

6. Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione Wojewódzkiemu Komendantowi 

Policji. Po zakończeniu procedury wyboru ławników lista wybranych ławników 

wraz z  kartami zgłoszeń i dołączonymi dokumentami zostanie przekazana do 

Sądu Rejonowego w Nisku. 

 

7. Pani/Pana dane mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu obsługi 

infrastruktury informatycznej w której są przechowywane. 

http://bip.harasiuki.pl/
mailto:iod@harasiuki.pl


8. Administrator danych nie zamierza przekazywać Pani/Pana dane osobowe do 

państw trzecich. 

 

9. Posiada Pani/Pan prawo na zasadach określonych przepisami Rozporządzenia 

RODO, żądania od administratora: 

1) dostępu do treści swoich danych osobowych, 

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 

3) usunięcia swoich danych osobowych, 

4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

5) przenoszenia swoich danych osobowych. 

 

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu Ochrony Danych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza aktualne 

przepisy ochrony danych. 

 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się 

wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 


