LISTA OSÓB POSIADAJĄCYCH CZYNNE PRAWO WYBORCZE ZGŁASZAJĄCYCH KANDYDATA NA ŁAWNIKA DO SĄDU
……………………………………………………………………………………………………………………………………... NA KADENCJĘ 2020 - 2023.
Imię i nazwisko kandydata na ławnika: …………………………………………………… PESEL: …………………………………………………….
Klauzula informacyjna RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1).
Dane osobowe są przetwarzane w celu dopełnienia obowiązków określonych w art. 162 § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.). Podanie
przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, co wynika z przytoczonego powyżej przepisu prawa.
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina, plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miasta i Gminy, plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina, e-mail: inspektorochronydanych@murowana-goslina.pl
Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania (poprawienia) i ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.
Odbiorcami danych osobowych mogą być 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.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres zgodny z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. z 2018
r. poz. 217) lub innymi szczegółowymi przepisami prawa.
Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, a dane
nie będą profilowane.

Lp. Imię/imiona

Nazwisko

Nr ewidencyjny PESEL

Miejsce stałego zamieszkania
Miejscowość
Ulica/nr
domu/nr
lokalu

Własnoręczny
podpis

Oświadczam, że
zapoznałam/em się z
powyższą klauzulę
informacyjną RODO
– własnoręczny
czytelny podpis

1
Pierwsza osoba na liście jest uprawniona do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika
2
3
4

LISTA OSÓB POSIADAJĄCYCH CZYNNE PRAWO WYBORCZE ZGŁASZAJĄCYCH KANDYDATA NA ŁAWNIKA DO SĄDU
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2020 - 2023.
Imię i nazwisko kandydata na ławnika: …………………………………………………… PESEL: …………………………………………………….
Klauzula informacyjna RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1).
Dane osobowe są przetwarzane w celu dopełnienia obowiązków określonych w art. 162 § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.). Podanie
przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, co wynika z przytoczonego powyżej przepisu prawa.
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina, plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miasta i Gminy, plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina, e-mail: inspektorochronydanych@murowana-goslina.pl
Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania (poprawienia) i ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.
Odbiorcami danych osobowych mogą być 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.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres zgodny z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. z 2018
r. poz. 217) lub innymi szczegółowymi przepisami prawa.
Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, a dane
nie będą profilowane.

Lp. Imię/imiona
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Nazwisko

Nr ewidencyjny PESEL

Miejsce stałego zamieszkania
Miejscowość
Ulica/nr
domu/nr
lokalu

Własnoręczny
podpis

Oświadczam, że
zapoznałam/em się z
powyższą klauzulę
informacyjną RODO
– własnoręczny
czytelny podpis

LISTA OSÓB POSIADAJĄCYCH CZYNNE PRAWO WYBORCZE ZGŁASZAJĄCYCH KANDYDATA NA ŁAWNIKA DO SĄDU
……………………………………………………………………………………………………………………………………... NA KADENCJĘ 2020 - 2023.
Imię i nazwisko kandydata na ławnika: …………………………………………………… PESEL: …………………………………………………….
Klauzula informacyjna RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1).
Dane osobowe są przetwarzane w celu dopełnienia obowiązków określonych w art. 162 § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.) Podanie
przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, co wynika z przytoczonego powyżej przepisu prawa.
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina, plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miasta i Gminy, plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina, e-mail: inspektorochronydanych@murowana-goslina.pl
Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania (poprawienia) i ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.
Odbiorcami danych osobowych mogą być 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.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres zgodny z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. z 2018
r. poz. 217) lub innymi szczegółowymi przepisami prawa.
Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, a dane
nie będą profilowane.

Lp. Imię/imiona
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Nazwisko

Nr ewidencyjny PESEL

Miejsce stałego zamieszkania
Miejscowość
Ulica/nr
domu/nr
lokalu

Własnoręczny
podpis

Oświadczam, że
zapoznałam/em się z
powyższą klauzulę
informacyjną RODO
– własnoręczny
czytelny podpis

LISTA OSÓB POSIADAJĄCYCH CZYNNE PRAWO WYBORCZE ZGŁASZAJĄCYCH KANDYDATA NA ŁAWNIKA DO SĄDU
…………………………………………………………………………………………………………. UZUPEŁNIAJĄCYCH NA KADENCJĘ 2020 - 2023.
Imię i nazwisko kandydata na ławnika: …………………………………………………… PESEL: …………………………………………………….
Klauzula informacyjna RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1).
Dane osobowe są przetwarzane w celu dopełnienia obowiązków określonych w art. 162 § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.) Podanie
przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, co wynika z przytoczonego powyżej przepisu prawa.
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina, plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miasta i Gminy, plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina, e-mail: inspektorochronydanych@murowana-goslina.pl
Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania (poprawienia) i ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.
Odbiorcami danych osobowych mogą być 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.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres zgodny z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. z 2018
r. poz. 217) lub innymi szczegółowymi przepisami prawa.
Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, a dane
nie będą profilowane.

Lp. Imię/imiona
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Nazwisko

Nr ewidencyjny PESEL

Miejsce stałego zamieszkania
Miejscowość
Ulica/nr
domu/nr
lokalu

Własnoręczny
podpis

Oświadczam, że
zapoznałam/em się z
powyższą klauzulę
informacyjną RODO
– własnoręczny
czytelny podpis

LISTA OSÓB POSIADAJĄCYCH CZYNNE PRAWO WYBORCZE ZGŁASZAJĄCYCH KANDYDATA NA ŁAWNIKA DO SĄDU
……………………………………………………………………………………………………………………………………... NA KADENCJĘ 2020 - 2023.
Imię i nazwisko kandydata na ławnika: …………………………………………………… PESEL: …………………………………………………….
Klauzula informacyjna RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1).
Dane osobowe są przetwarzane w celu dopełnienia obowiązków określonych w art. 162 § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.). Podanie
przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, co wynika z przytoczonego powyżej przepisu prawa.
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina, plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miasta i Gminy, plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina, e-mail: inspektorochronydanych@murowana-goslina.pl
Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania (poprawienia) i ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.
Odbiorcami danych osobowych mogą być 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.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres zgodny z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. z 2018
r. poz. 217) lub innymi szczegółowymi przepisami prawa.
Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, a dane
nie będą profilowane.

Lp. Imię/imiona
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Nazwisko

Nr ewidencyjny PESEL

Miejsce stałego zamieszkania
Miejscowość
Ulica/nr
domu/nr
lokalu

Własnoręczny
podpis

Oświadczam, że
zapoznałam/em się z
powyższą klauzulę
informacyjną RODO
– własnoręczny
czytelny podpis

LISTA OSÓB POSIADAJĄCYCH CZYNNE PRAWO WYBORCZE ZGŁASZAJĄCYCH KANDYDATA NA ŁAWNIKA DO SĄDU
……………………………………………………………………………………………………………………………………... NA KADENCJĘ 2020 - 2023.
Imię i nazwisko kandydata na ławnika: …………………………………………………… PESEL: …………………………………………………….
Klauzula informacyjna RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1).
Dane osobowe są przetwarzane w celu dopełnienia obowiązków określonych w art. 162 § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.) Podanie
przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, co wynika z przytoczonego powyżej przepisu prawa.
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina, plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miasta i Gminy, plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina, e-mail: inspektorochronydanych@murowana-goslina.pl
Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania (poprawienia) i ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.
Odbiorcami danych osobowych mogą być 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.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres zgodny z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. z 2018
r. poz. 217) lub innymi szczegółowymi przepisami prawa.
Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, a dane
nie będą profilowane.

Lp. Imię/imiona
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Nazwisko

Nr ewidencyjny PESEL

Miejsce stałego zamieszkania
Miejscowość
Ulica/nr
domu/nr
lokalu

Własnoręczny
podpis

Oświadczam, że
zapoznałam/em się z
powyższą klauzulę
informacyjną RODO
– własnoręczny
czytelny podpis

LISTA OSÓB POSIADAJĄCYCH CZYNNE PRAWO WYBORCZE ZGŁASZAJĄCYCH KANDYDATA NA ŁAWNIKA DO SĄDU
……………………………………………………………………………………………………………………………………... NA KADENCJĘ 2020 - 2023.
Imię i nazwisko kandydata na ławnika: …………………………………………………… PESEL: …………………………………………………….
Klauzula informacyjna RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1).
Dane osobowe są przetwarzane w celu dopełnienia obowiązków określonych w art. 162 § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.).). Podanie
przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, co wynika z przytoczonego powyżej przepisu prawa.
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina, plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miasta i Gminy, plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina, e-mail: inspektorochronydanych@murowana-goslina.pl
Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania (poprawienia) i ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.
Odbiorcami danych osobowych mogą być 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.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres zgodny z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. z 2018
r. poz. 217) lub innymi szczegółowymi przepisami prawa.
Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, a dane
nie będą profilowane.

Lp. Imię/imiona

30
31
32
33
34

Nazwisko

Nr ewidencyjny PESEL

Miejsce stałego zamieszkania
Miejscowość
Ulica/nr
domu/nr
lokalu

Własnoręczny
podpis

Oświadczam, że
zapoznałam/em się z
powyższą klauzulę
informacyjną RODO
– własnoręczny
czytelny podpis

LISTA OSÓB POSIADAJĄCYCH CZYNNE PRAWO WYBORCZE ZGŁASZAJĄCYCH KANDYDATA NA ŁAWNIKA DO SĄDU
……………………………………………………………………………………………………………………………………... NA KADENCJĘ 2020 - 2023.
Imię i nazwisko kandydata na ławnika: …………………………………………………… PESEL: …………………………………………………….
Klauzula informacyjna RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1).
Dane osobowe są przetwarzane w celu dopełnienia obowiązków określonych w art. 162 § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.). Podanie
przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, co wynika z przytoczonego powyżej przepisu prawa.
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina, plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miasta i Gminy, plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina, e-mail: inspektorochronydanych@murowana-goslina.pl
Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania (poprawienia) i ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.
Odbiorcami danych osobowych mogą być 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.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres zgodny z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. z 2018
r. poz. 217) lub innymi szczegółowymi przepisami prawa.
Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, a dane
nie będą profilowane.

Lp. Imię/imiona

35
36
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39

Nazwisko

Nr ewidencyjny PESEL

Miejsce stałego zamieszkania
Miejscowość
Ulica/nr
domu/nr
lokalu

Własnoręczny
podpis

Oświadczam, że
zapoznałam/em się z
powyższą klauzulę
informacyjną RODO
– własnoręczny
czytelny podpis

LISTA OSÓB POSIADAJĄCYCH CZYNNE PRAWO WYBORCZE ZGŁASZAJĄCYCH KANDYDATA NA ŁAWNIKA DO SĄDU
……………………………………………………………………………………………………………………………………... NA KADENCJĘ 2020 - 2023.
Imię i nazwisko kandydata na ławnika: …………………………………………………… PESEL: …………………………………………………….
Klauzula informacyjna RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1).
Dane osobowe są przetwarzane w celu dopełnienia obowiązków określonych w art. 162 § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.). Podanie
przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, co wynika z przytoczonego powyżej przepisu prawa.
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina, plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miasta i Gminy, plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina, e-mail: inspektorochronydanych@murowana-goslina.pl
Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania (poprawienia) i ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.
Odbiorcami danych osobowych mogą być 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.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres zgodny z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. z 2018
r. poz. 217) lub innymi szczegółowymi przepisami prawa.
Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, a dane
nie będą profilowane.

Lp. Imię/imiona

40
41
42
43
44

Nazwisko

Nr ewidencyjny PESEL

Miejsce stałego zamieszkania
Miejscowość
Ulica/nr
domu/nr
lokalu

Własnoręczny
podpis

Oświadczam, że
zapoznałam/em się z
powyższą klauzulę
informacyjną RODO
– własnoręczny
czytelny podpis

LISTA OSÓB POSIADAJĄCYCH CZYNNE PRAWO WYBORCZE ZGŁASZAJĄCYCH KANDYDATA NA ŁAWNIKA DO SĄDU
…………………………………………………………………………………………………………. UZUPEŁNIAJĄCYCH NA KADENCJĘ 2020 - 2023.
Imię i nazwisko kandydata na ławnika: …………………………………………………… PESEL: …………………………………………………….
Klauzula informacyjna RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1).
Dane osobowe są przetwarzane w celu dopełnienia obowiązków określonych w art. 162 § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.). Podanie
przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, co wynika z przytoczonego powyżej przepisu prawa.
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina, plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miasta i Gminy, plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina, e-mail: inspektorochronydanych@murowana-goslina.pl
Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania (poprawienia) i ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.
Odbiorcami danych osobowych mogą być 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.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres zgodny z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. z 2018
r. poz. 217) lub innymi szczegółowymi przepisami prawa.
Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, a dane
nie będą profilowane.

Lp. Imię/imiona

45
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Nazwisko

Nr ewidencyjny PESEL

Miejsce stałego zamieszkania
Miejscowość
Ulica/nr
domu/nr
lokalu

Własnoręczny
podpis

Oświadczam, że
zapoznałam/em się z
powyższą klauzulę
informacyjną RODO
– własnoręczny
czytelny podpis

LISTA OSÓB POSIADAJĄCYCH CZYNNE PRAWO WYBORCZE ZGŁASZAJĄCYCH KANDYDATA NA ŁAWNIKA DO SĄDU
……………………………………………………………………………………………………………………………………... NA KADENCJĘ 2020 - 2023.
Imię i nazwisko kandydata na ławnika: …………………………………………………… PESEL: …………………………………………………….
Klauzula informacyjna RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1).
Dane osobowe są przetwarzane w celu dopełnienia obowiązków określonych w art. 162 § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.). Podanie
przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, co wynika z przytoczonego powyżej przepisu prawa.
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina, plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miasta i Gminy, plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina, e-mail: inspektorochronydanych@murowana-goslina.pl
Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania (poprawienia) i ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.
Odbiorcami danych osobowych mogą być 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.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres zgodny z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. z 2018
r. poz. 217) lub innymi szczegółowymi przepisami prawa.
Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, a dane
nie będą profilowane.

Lp. Imię/imiona
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Nazwisko

Nr ewidencyjny PESEL

Miejsce stałego zamieszkania
Miejscowość
Ulica/nr
domu/nr
lokalu

Własnoręczny
podpis

Oświadczam, że
zapoznałam/em się z
powyższą klauzulę
informacyjną RODO
– własnoręczny
czytelny podpis

