
 
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA NA ŁAWNIKA 

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 tych 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych osobowych) – RODO informuję, iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy Nowe Ostrowy 
reprezentowany przez Wójta - z siedzibą w Nowe Ostrowy 80, 99 – 350 Ostrowy, 
tel. (24) 356-14-00, email: sekretariat@noweostrowy.pl 

2. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych 
osobowych, a także przysługujących uprawnień, możecie się Państwo 
skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Ryszardem Kujawskim na adres 
poczty elektronicznej odo24@wp.pl  lub wysyłając pisemną korespondencję jw. z 
dopiskiem „IOD”. 

3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa, w tym art. 6 ust. 1 lit. a, a także art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z art. 160 i 162 ustawy z dnia 27 
lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 poz. 52). 

4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków 
prawnych ciążących na urzędzie wynikających z  udziału w wyborach na ławnika. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 
4 odbiorcami Państwa 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; 

6. Posiadają Państwu następujące uprawnienia: 
 prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych 

danych; 
 prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem; 

 prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w 
przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

 prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia 
zapomnianym); 

 prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
 prawo do przenoszenia danych; 
 prawo sprzeciwu wobec przetwarzania; 
 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach 

ochrony danych osobowych. 
7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do 

udziału w wyborach na ławnika. 
8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą 

profilowane i nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
9. Okres przechowywania danych osobowych w urzędzie określony został w 

Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 
14, poz. 67). 
 

 


