KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych w wyborach
na ławników do sądów powszechnych

Administrator - Miasto Koszalin - reprezentowane przez Prezydenta Miasta Koszalina - Urząd Miejski
w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6-7 informuje Panią/Pana o realizacji nałożonego na administratora
obowiązku informacyjnego istniejącego w przypadku zbierania danych osobowych zgodnie z art. 13
ust. 1 i 2, 14 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 osobowych) zwanego RODO.
Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Koszalinie jest Pan Mariusz Krasicki - telefon:
94 3488842, e-mail: iodo@um.koszalin.pl.
Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury wyboru ławników na lata
2020-2023 przez Radę Miejską w Koszalinie oraz do czynności administracyjnych sądu, związanych
z organizacją pracy ławników zgodnie z art. 162 § 2 - 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju
sądów powszechnych i rozporządzeniu 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. Dokumenty wybranych ławników (w tym listy poparcia) przekazane zostaną do prezesów
właściwych sądów powszechnych. Dokumenty osób niewybranych (w tym listy poparcia) są zwracane
w ciągu 60 dni od daty wyborów, a po tym czasie w ciągu 30 dni komisyjnie niszczone.
Informuję o prawie do żądania od Urzędu Miejskiego w Koszalinie dostępu do danych osobowych, prawie
do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych w zakresie uregulowanym w RODO. Ponadto informuję o prawie do wniesienia skargi
do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane
osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
Ponadto informuję, że w Urzędzie Miejskim w Koszalinie nie przetwarza się danych osobowych w trybie
zautomatyzowanym.

