
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

dotycząca wyboru ławników 
 

 

Zgodnie z art. 13 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) informuje się, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim 

w Świebodzicach jest Burmistrz Miasta Świebodzice, ul. Rynek 1, 58-160 

Świebodzice. 

2. Z administratorem – Burmistrzem Miasta można się skontaktować: 

- listownie na adres: ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice 

- na adres e-mail: sekretariat@swiebodzice.pl 

- telefonicznie: 74-666-95-55. 

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan 

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

administratora. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO 

w związku z art. 160 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 osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia  przez Radę 

Miejską naboru ławników Sądu Okręgowego w Świdnicy oraz Sądu Rejonowego w 

Świdnicy. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w 

naborze ławników. 

7. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

przetwarzania, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa. 

8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na 

podstawie przepisów prawa, a w szczególności Radni Rady Miejskiej Świebodzic, Sąd 

Okręgowy w Świdnicy oraz Sąd Rejonowy w Świdnicy. 

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, posiadają Państwo 

następujące uprawnienia: 

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych,  

b) prawo do sprostowania danych osobowych,  

c) prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

f) prawo do przenoszenia danych. 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody - bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania do momentu cofnięcia. 

11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

narusza przepisy RODO. 

12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 
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