
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
WYBORY ŁAWNIKÓW 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (od momentu przekazania karty zgłoszenia do Administratora) jest:

_______________________________________________
(pieczątka Administratora)

zwana dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: inspektor@rodo-krp.pl, tel. +48 792 304 042.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury wyboru ławników do Sądu

Rejonowego w Grodzisku Wielkopolskim. 
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. f Rozporządzenia

Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  
w sprawie ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  
o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej zwane RODO) oraz inne akty
prawne  obowiązującego  prawa  krajowego  (w  tym  aktów  prawa  miejscowego)  i  międzynarodowego,  w
szczególności  Ustawa  z  dnia  27  lipca  2001  r.  –  Prawo  o  ustroju  sądów  powszechnych  wraz  z  aktem
wykonawczym, tj.  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. Przetwarzaniu  podlegać  będą  dane  osobowe  kandydata  na  ławnika  zawarte  w  karcie  zgłoszenia  oraz
załącznikach  do  niej,  jak  również  inne  kategorie  wymagane  przepisami  obowiązującego  prawa,  zarówno
krajowego jak międzynarodowego, a także inne niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt. 3, zebrane
przez Administratora w toku postępowania w sprawie wyboru ławników, w szczególności od Wojewódzkiego
Komendanta Policji oraz zawarte w opinii zespołu powołanego przez Radę Gminy Grodzisk Wielkopolski. 
Przetwarzaniu  podlegać  będą  również  dane  osób  zgłaszających  kandydata  na  ławnika  (w  tym  osoby
uprawnionej do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika), zawarte w karcie zgłoszenia
oraz załącznikach do niej, w tym na liście osób zgłaszających.

6. Dane osobowe we wskazanym wyżej zakresie mogą być uzyskane:
a. bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, 
b. od  zgłaszających  kandydata  na  ławnika  (prezesi  właściwych  sądów,  stowarzyszenia,  inne  organizacje

społeczne  i  zawodowe,  zarejestrowane  na  podstawie  przepisów  prawa,  co  najmniej  pięćdziesięciu
obywateli),

c. od osoby uprawnionej do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika,
d. od innych podmiotów – organów administracji publicznej, w tym jednostek samorządu terytorialnego oraz

ich  jednostek  organizacyjnych,  sądów i  organów ścigania  -  w ramach ich  kompetencji  oraz  przepisów
obowiązującego prawa.

7. Dane osobowe kandydatów na ławników mogą być przetwarzane również przez innych odbiorców, to jest przez
podmioty,  z  którymi  Administrator  zawarł  umowy  powierzenia  przetwarzania  danych  osobowych,  w
szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, księgowej, ochrony danych osobowych, a także przez
podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe w szczególności na podstawie przepisów prawa, w
tym Wojewódzkiego Komendanta Policji oraz do Sądu Rejonowego w Grodzisku Wielkopolskim. 
Dane osobowe osób zgłaszających kandydatów na ławników (w tym osoby uprawnionej do składania wyjaśnień
w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika) mogą być przetwarzane również przez innych odbiorców, to jest
przez  podmioty,  z  którymi  Administrator  zawarł  umowy  powierzenia  przetwarzania  danych  osobowych,  w
szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, księgowej, ochrony danych osobowych, a także przez
podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe w szczególności na podstawie przepisów prawa, w
tym Sąd Rejonowy w Grodzisku Wielkopolskim.

8. W przypadku niepodania danych niezbędnych do realizacji celów określonych w pkt. 3, w tym wymaganych
przepisami  prawa,  realizacja  tych  celów  może  okazać  się  niemożliwa.  W  szczególności  niepodanie  danych
skutkować będzie – odpowiednio – brakiem możliwości wzięcia udziału w procedurze wyboru na ławnika lub
uwzględnienia  Pani/Pana jako zgłaszającego kandydata na ławnika.  W pozostałym zakresie  Pani/Pana dane
osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych
przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.



9. Posiada Pani/Pana prawo do:
a. żądania  od  Administratora  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub

ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub
usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;

b. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym proflowaniu. 
11. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zadań, o których mowa w pkt 3 oraz,

w  zakresie  wymaganym  przez  przepisy  prawa,  przez  wynikający  z  przepisów  okres  po  zakończeniu  ich
wykonywania w celu ich archiwizowania oraz ewentualnego ustalania i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed
nimi. 
Po  zakończeniu  przeprowadzenia  procedury  wyboru  ławników  do  Sądu  Rejonowego  w  Grodzisku
Wielkopolskim, dane osobowe wybranych ławników zostaną przekazanie odpowiednio do Sądu Rejonowego w
Grodzisku Wielkopolskim. Karty zgłoszeniowe wraz z załącznikami kandydatów na ławników, którzy nie zostali
wybrani, będą zwracane podmiotowi zgłaszającemu kandydata na ławnika lub kandydatowi, którzy zgłoszą się
po  ich  odbiór  w  terminie  60  dni  od  dnia  przeprowadzenia  wyborów.  W  przypadku  nieodebrania  tych
dokumentów, podlegają one zniszczeniu w terminie 30 dni po upływie ww. 60-dniowego terminu.

12. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. 

______________________________
     (data i podpis Administratora)



„Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią klauzuli obowiązku 
informacyjnego dotyczącej przetwarzania moich danych osobowych zamieszczonej w 
niniejszej karcie zgłoszenia kandydata na ławnika.” 

...............................................................

               / czytelny podpis /


