KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ GMINĘ ZELÓW
W TRAKCIE WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2020 - 2023

W związku z obowiązkami określonymi w 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) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1)
informujemy, że:







Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim
w Zelowie jest Gmina Zelów z siedzibą przy ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów,
reprezentowana przez Burmistrza Zelowa, tel. 44 634 10 00, e-mail:
umzelow@zelow.pl, ePUAP: //UMzelow/SkrytkaESP.
Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się
telefonicznie tel. 44 634 10 00 wew. 41 lub za pośrednictwem adresu e-mail:
iod@zelow.pl
Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja przez Radę Miejską w
Zelowie wyborów zgłoszonych kandydatów na ławników do sądów rejonowego w
Bełchatowie i okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim.
Dane osobowe w zakresie:
a) Imię (imiona) i nazwisko
b) Nazwiska poprzednio używane
c) Imiona rodziców
d) Data i miejsce urodzenia
e) Obywatelstwo
f) Numer PESEL
g) NIP
h) Miejsce zamieszkania, ze wskazaniem, od ilu lat kandydat mieszka na terenie
gminy
i) Adres do korespondencji
j) dane kontaktowe (numer telefonu domowego, numer telefonu w miejscu pracy
i ewentualnie adres e-mail)
k) Wykształcenie i kierunek
l) Status zawodowy
m) Miejsce pracy lub prowadzonej działalności, ze wskazaniem, od ilu lat
kandydat jest zatrudniony lub prowadzi działalność gospodarczą na terenie
gminy
n) Doświadczenie w pracy społecznej
o) Motywy kandydowania na ławnika
p) Informacja o pełnieniu funkcji ławnika w poprzednich Kadencjach
q) Informacja, do orzekania w którym sądzie (w sądzie okręgowym albo
rejonowym) proponowany jest kandydat
r) Informacja, czy zgłaszany kandydat jest proponowany do orzekania w
sprawach z zakresu prawa pracy, wraz ze zwięzłym uzasadnieniem











potwierdzającym szczególną znajomość spraw pracowniczych (w razie braku
miejsca w rubryce można dołączyć odrębną kartę) będą zamieszczone w
KARCIE ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA i przekazane w
przypadku wyboru na stanowisko ławnika.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych opiera się o przepisy
ROZPORZĄDZENIE 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.
Okres przechowywania danych osobowych wynika z przepisów w/w rozporządzenia,
zaś dokumenty dotyczące osób, które nie zostały wybrane mogą zostać odebrane w
ciągu 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów. Jeśli ani kandydat ani zgłaszający
nie odbiorą dokumentów w terminie, gmina musi powołać komisję która, dokona
zniszczenia dokumentów. Gmina ma na to 30 dni od upływu terminu na odbiór
dokumentów.
Odbiorcy danych osobowych, którym dane zostaną udostępnione to sąd rejonowy w
Bełchatowie, sąd okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim oraz Komenda Wojewódzkiej
Policji w
Łodzi, która opiniuje kandydatury na ławników, na podstawie
art. 162 § 9 ustawy.
Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a) prawo dostępu do danych osobowych,
b) prawo żądania sprostowania danych osobowych,
c) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku
stwierdzenia nieprawidłowości.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
poddawane profilowaniu

