Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane w skrócie RODO
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych
jest Burmistrza Miasta Imielin reprezentujący Miasto Imielin z siedzibą: 41-407 Imielin ul.
Imielińska 81
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
1)

pod adresem poczty elektronicznej: iod@imielin.pl

2)

pisemnie na adres siedziby Administratora.

Pani/Pana dane zawarte we wniosku będą przetwarzane w celu przeprowadzenia wyborów na
ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Mysłowicach
Podstawą prawną przetwarzania danych jest Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów
powszechnych oraz Rozporządzenie 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 (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania
na podstawie przepisów prawa oraz innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów
podpisanych z Miastem Imielin przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest
Burmistrz Miasta Imielin.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do dnia 31 stycznia 2020 r. Dane będą następnie
przechowywane w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim
na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania,
sprzeciwu, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie danych, które jest niezgodne z przepisami prawa.
(Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00)
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
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