
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 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
z 04.05.2016 r., Nr 119).

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Pilica z siedzibą
w Urzędzie Miasta i Gminy w Pilicy, ul. Żarnowiecka 46A, 42-436 Pilica, tel. 326735104,

2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z siedzibą
w Urzędzie Miasta i Gminy w Pilicv, ul. Żarnowiecka 46A, 42-436 Pillca, tel. 326735104,

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadania wykonywanego na podstawie
art. 160 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.]. Dz.U. z 2020 r., poz. 2072).

4. Odbiorcą danych osobowych będzie Sąd Okręgowy w Sosnowcu.

5. Dane osoby wybranej na ławnika do Sądu Okręgowego w Sosnowcu zostaną przekazane do
Sądu Okręgowego w Sosnowcu, a dane osób, które nie zostały wybrane, osoby te odbierają w
terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów. W przypadku nieodebrania dokumentów
podlegają one zniszczeniu w terminie 30 dni po upływie terminu wskazanego do odebrania
dokumentów.

6. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych
dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia
danych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z ustawy Prawo
o ustroju sądów powszechnych. Zgłoszenie kandydata na ławnika bez podania danych
osobowych skutkować będzie pozostawieniem bez dalszego biegu.

8. Administrator Danych Osobowych nie stosuje profilowania.

9. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


