Informacja o ochronie danych osobowych:
Na podstawie art. 13 ust 1 i 2 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 (tzw. RODO) informujmy, że od chwili złożenia zgłoszenia na
kandydata na ławnika wraz z listą poparcia w Urzędzie Miejskim w Błoniu :
−

administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu na kandydata na
ławnika oraz na liście poparcia jest Urząd Miejski w Błoniu;

−

dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury naboru na ławnika na
kadencję 2020-2023 zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju
sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.52 z późn. zm.) oraz
Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9.06.2011 r. w sprawie sposobu
postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów
na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia, na podstawie art.6, pkt 1, lit.c, art. 9 ust
2 lit.b oraz art. 10 RODO,

−

odbiorcami danych będą Rada Miejska w Błoniu, Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd
Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim lub Sądu Rejonowego dla Warszawy –
Żoliborza, Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Policja oraz inne organy
uprawnione na podstawie przepisów prawa;

−

Pani/Pana dane będą przechowywane do zakończenia procedury naboru na ławnika
a następnie przekazane do Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Rejonowego w
Grodzisku Mazowieckim lub Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza,
Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych;

−

istnieje prawo żądania dostępu do swoich danych, ich poprawy i sprostowania lub
ograniczenia przetwarzania;

−

w razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych istnieje prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego tj .PUODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

−

podanie swoich danych osobowych jest niezbędne do złożenia zgłoszenia
kandydata na ławnika,

−

zgromadzone dane nie będą służyły do profilowania,

−

kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
Robert Gadzinowski, e-mail: iod@um.blonie.pl.

