
KLAUZULA INFORMACYJNA  

       DLA ŁAWNIKÓW 

          Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (RODO) informujemy: 

I. Dane kontaktowe Administratora Danych 

   Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezes Sądu Rejonowego w Węgrowie,                

z siedzibą w Węgrowie, przy ul. Przemysłowej 20  

II  Dane kontaktowe inspektora ochrony danych 

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Sądzie Rejonowym                   
w Węgrowie  sprawuje Inspektor Ochrony Danych: Marek Czechowski email: 
iod@wegrow.sr.gov.pl lub korespondencyjnie na adres Administratora Danych Osobowych 

 

III. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zgłaszania radzie gminy kandydatów na 

ławników, a następnie po dokonaniu przez radę gminy wyboru w celu prowadzenia listy 

ławników. 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 162 i 164 ustawy z dnia 27 

lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO. 

IV. Okres przechowywania danych 

Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do zrealizowania celów. 

Następnie dokumentacja jest archiwizowana zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą 

u administratora oraz ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

V. Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców  

Odbiorcami danych osobowych mogą być jedynie organy lub podmioty upoważnione na 

podstawie odrębnych przepisów. 

VI. Prawa osób, których dane są przetwarzane:  

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz usunięcia 

danych przetwarzanych bezpodstawnie, zgodnie z obwiązującymi przepisami. 

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe dostępne na stronie: 

https://uodo.gov.pl/), jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. 

VII. Zamiar przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.  

VIII. Informacja o wymogu podania danych 

mailto:iod@wegrow.sr.gov.pl


W związku z tym, że przetwarzanie Państwa danych osobowych ma na celu wypełnienie 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz realizowane jest w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi podanie danych jest wymogiem 

ustawowym.  

IX. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu 

Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji oraz profilowaniu. 

 


