
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

 

  Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu 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) (dalej: RODO) informuję, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Wilkowie, z siedzibą 

przy ul. Wrocławskiej 11 , 46-113 Wilków, e-mail: ug@wilkow.pl 

2. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Wilkowie jest Pani 

Katarzyna Winiecka, tel. 77 419 55 11 wew.111, e-mail: odo@wilkow.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie w celu przeprowadzenia naboru 

kandydatów na ławnika na kadencję 2020-2023. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty upoważnione 

na podstawie przepisów prawa, które reguluje cel przetwarzania. 

5. W ramach prowadzonego postępowania nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych  

do państwa trzeciego.  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia 

naboru kandydatów na ławników. Zgłoszenia osób niewybranych na funkcję ławnika mogą 

zostać odebrane w ciągu 90 dni od dnia przeprowadzenia wyborów, po tym czasie są niszczone 

przez Zespół powołany przez Radę Gminy w Wilkowie. Dokumenty osób wybranych na funkcję 

ławnika zostanie przekazana niezwłocznie do Prezesa właściwego Sądu powszechnego. 

7. Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

       Może Pani/Pan złożyć do Urzędu Gminy wniosek  dotyczący: 

a) sprostowania / poprawienia danych osobowych (art. 16 RODO); 

b) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, tj. wstrzymania operacji na danych osobowych 

lub usuwania danych  (art. 18 RODO); 

c) dostępu do danych osobowych (informacja o przetwarzanych przez tut. organ danych oraz  

 kopia danych – art. 15 RODO); 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana 

narusza przepisy RODO.  

9. Dane osobowe podane przez Pani/Pana są wymogiem ustawowym. Niepodanie danych 

osobowych będzie skutkowało niemożnością załatwienia sprawy.   

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów 
związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji kandydatów na ławników. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania 
decyzji, w tym profilowaniu.  

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania 

decyzji, w tym profilowaniu. 

 

 

 

 

 

 

mailto:ug@wilkow.pl
mailto:odo@wilkow.pl


 

 

 


