
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH  DLA KANDYDATÓW NA 

ŁAWNIKÓW 

Dostarczając kartę zgłoszenia kandydata na ławnika osobiście lub pocztowo na adres siedziby Urzędu Gminy Łoniów zgadzacie się Państwo  na 

przetwarzanie przez Urząd Państwa danych osobowych, zawartych w w/w karcie, w celu przeprowadzenia naboru. Tym samym będziemy mogli 

przeprowadzić dalszą procedurę  

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Łoniów - Urząd Gminy Łoniów z siedzibą pod adresem 27-670 Łoniów 56, w imieniu 

którego obowiązki administratora pełni Wójt Gminy Łoniów. 

Państwa dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie w celu przeprowadzenia procedury naboru ławników , na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa w tym ustawy z dnia 27 lipca 2008 r. prawo o ustroju sądów powszechnych lub w innych aktach wykonawczych w tym 

rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gminy 

przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO Podanie danych wskazanych w karcie 

zgłoszenia jest dobrowolne., jednak brak podania w/w danych skutkować będzie wydaniem uchwały o pozostawieniu zgłoszenia bez dalszego 

biegu w związku z niespełnieniem wymogów formalnych wynikających z przepisów prawa.  

Pozostałe dane osobowe, które zawarli Państwo w swojej aplikacji (np. numer kontaktowy) również wykorzystujemy na podstawie dobrowolnej 

zgody, którą wyraziliście Państwo przekazując Kartę Zgłoszenia. Podanie tych danych nie jest jednak konieczne do wzięcia udziału w naborze.  

Dokumentacja osób wybranych na funkcję ławnika zostanie przekazana Prezesowi właściwego Sądu Pozostałe dokumenty przechowywane 

będą odpowiednio: przez okres kadencji wybranego ławnika, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa, tj. przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach 

wykonawczych do tej ustawy  

W przypadku pozostałych kandydatów, dane osobowe będą przechowywane przez okres 60 dni od dnia upowszechnienia informacji o wyniku 

naboru. Po upływie tego terminu, w przypadku braku odbioru kart przez kandydata lub zgłaszającego, dokumenty te zostaną protokolarnie 

zniszczone przez powołaną w tym celu komisję doraźną rady gminy. 

Państwa dane osobowe będą udostępnione Radzie Gminy Łoniów, Komendantowi Wojewódzkiej Policji w Kielcach, Prezesowi Sądu 

Okręgowego w Sandomierzu. Państwa dane mogą być udostępniane także organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania 

publiczne, w zakresie i celach wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także innych podmiotów, które przetwarzają 

dane osobowe, których Administratorem jest Urząd. 

W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem: loniow@loniow.pl, bądź z inspektorem ochrony danych pod adresem 

iodo@loniow.pl. Nasza Ogólna polityka informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się pod adresem: www.loniow.pl. 

PAŃSTWA PRAWA 

Posiadacie Państwo prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia swoich danych (na których przetwarzanie wyraziliście Państwo 

zgodę) do innego administratora. Posiadacie Państwo także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli 

uznacie, że wykorzystujemy informacje dotyczące Państwa osoby z naruszeniem przepisów prawa. Macie Państwo także prawo wycofania 

zgody na wykorzystanie danych osobowych w procesie naboru. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest to 

istotny warunek wynikający z w/w przepisów prawa, to też brak ich podania uniemożliwi przeprowadzenie dalszej procedury naboru w 

stosunku do konkretnego kandydata na ławnika. Cofnięcie zgody na wykorzystanie danych osobowych nie działa jednak wstecz - oznacza to, 

że wywołuje skutek począwszy od momentu w którym zostało przekazane do wiadomości Pracodawcy. Fakt wycofania zgody pozostaje zatem 

bez wpływu na zgodność z prawem tego przetwarzania, którego dokonano przed momentem wycofania udzielonej wcześniej zgody.  

INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI, ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI ORAZ PROFILOWANIU 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić nam reakcję na przesłane 

zgłoszenie aplikacyjne. Państwa dane nie zostaną poddane procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane. 
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