
 
 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA PANI/PANA 

DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ GMINĘ I MIASTO ŻUROMIN 

(wybory ławników) 

 

 

Niniejszą informację otrzymała/ł Pani/Pan w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (dalej: RODO) 

 

 

Informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

 

TOŻSAMOŚĆ I DANE 

KONTAKTOWE ADMINISTRATORA  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina 

i Miasto Żuromin.  

 

Z Administratorem można się skontaktować w następujący 

sposób:  

- listownie na adres – Pl. Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin  

- przez e-mail – ugimz@zuromin.info 

- telefonicznie: (+48 23) 657 25 40  

 

DANE KONTAKTOWE 

INSPEKTORA OCHRONY DANYCH  

W Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin został wyznaczony 

Inspektor Ochrony Danych - Pan Paweł Modrzejewski. Jest to 

osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania 

z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem 

danych.  

 

Z inspektorem można się skontaktować w następujący sposób:  

- listownie na adres: Urząd Gminy i Miasta Żuromin, Inspektor 

Ochrony Danych, Pl. Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin.  

- przez e-mail: inspektor@kiodo.pl 

- telefonicznie: 544 544 001 

 

CELE PRZETWARZANIA 

I PODSTAWA PRAWNA  

Przetwarzanie Pani/Pana danych służy przeprowadzeniu przez 

Radę Miejską w Żurominie naboru ławników Sądu Okręgowego 

w Płocku oraz Sądu Rejonowego w Mławie, w tym zasięgnięcia 

informacji o kandydacie na ławnika sądowego od Komendanta 

Wojewódzkiego Policji.  

 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w związku z art. 160 ustawy 

z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych oraz 

Rozporządzeniem 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.  

 

ODBIORCY DANYCH  Pani/Pana dane będą udostępniane podmiotom upoważnionym na 

podstawie przepisów prawa. W szczególności są to: Radni Rady 

Miejskiej w Żurominie, Sąd Okręgowy w Płocku, Sąd Rejonowy 

w Mławie, Komendant Wojewódzki Policji.  



OKRES PRZECHOWYWANIA 

DANYCH  

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie 

niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane oraz 

w okresie wskazanym przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. 

prawo o ustroju sądów powszechnych, tj. Rada Miejska 

w Żurominie, która dokonała wyboru ławników, przesyła listę 

ławników wraz ze złożonymi dokumentami prezesom właściwych 

sądów, najpóźniej do końca października. Następnie zgodnie 

z Rozporządzeniem 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.  

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ich usunięcia 

oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.  

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO 

ORGANU NADZORCZEGO  

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem 

przetwarzaniu w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin, Pani/Pana 

danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony 

danych osobowych.  

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI 

LUB OBOWIĄZKU PODANIA 

DANYCH  

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. 

Jeżeli nie poda Pani/Pan danych nie będzie mogła/mógł Pani/Pan 

brać udziału w naborze ławników Sądu Okręgowego w Płocku 

oraz Sądu Rejonowego w Mławie przeprowadzanym przez Radę 

Miejską w Żurominie.  

 


