Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 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
(dalej: RODO), informuję, że:
1. Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Słupska (76-200 Słupsk,
pl. Zwycięstwa 3; e-mail: urzad@um.slupsk.pl, tel.(0-59) 84 88 300);
2. Inspektor ochrony danych:
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Miejskim (76-200 Słupsk,
pl. Zwycięstwa3, e-mail: iod@um.slupsk.pl, tel. (0-59) 84 88 300);
3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Zbieranie i przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia kandydata
na ławnika odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO wyłącznie w zakresie
niezbędnym do przeprowadzenia przez Radę Miejską w Słupsku procedury wyboru ławników
na kadencję 2020-2023 oraz do czynności administracyjnych sądu związanych z organizacją pracy
ławników.
Na podstawie art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych
oraz § 4 rozporządzenia 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.
4. Prawnie uzasadniony interes:
- nie dotyczy 5. Informacja o odbiorcach
Odbiorcą Pani/Pana danych będzie Urząd Miejski w Słupsku, który nie będzie udostępniał danych
innym podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym, chyba że obowiązek ich udostępnienia
wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawnych;
6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
7. Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe zawarte w karcie zgłoszenia kandydata na ławnika będą przechowywane
do dnia ich przekazania właściwemu sądowi - w przypadku wyboru na ławnika.
Kartę zgłoszenia wraz z załącznikami, podmiot zgłaszający kandydata na ławnika lub kandydat,
który nie został wybrany na ławnika, odbiera w terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów.
W przypadku nieodebrania dokumentów, podlegają one zniszczeniu przez komisję powołaną przez
Radę Miejską w ciągu 30 dni po upływie ww. terminu.
8. Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO.
10. Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
12. Pani/ Pana dane nie będą podlegały profilowaniu co oznacza, że wykorzystane będą tylko
w celu dla, którego zostały zebrane.

