Klauzula informacyjna dla osoby fizycznej której dane osobowe Urząd Miejski w Knyszynie
uzyskał w sposób inny niż od tej osoby.
Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik
Urzędowy Unii Europejskiej PL) dalej RODO informuję, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Knyszyn z siedzibą w Knyszynie przy
ulicy Rynek 39, 19-120 Knyszyn reprezentowana przez Burmistrza.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email: iod@eterneco.eu lub
pisemnie na adres Administratora danych.
3. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przetwarzanie
jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z
ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami
złożonymi radom gminy przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia w
celu zgłoszenia kandydata w wyborach ławników na kadencję 2020 – 2023.
4. Przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko,
nazwisko poprzednio używane, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo,
informacje o korzystaniu z pełni praw publicznych i obywatelskich, numer PESEL, NIP, miejsce
zamieszkania, dane kontaktowe, wykształcenie, status zawodowy, miejsce pracy lub prowadzonej
działalności, doświadczenie zawodowe, przynależność do organizacji społecznych, dane z KRK,
informacje o sprawowaniu władzy rodzicielskiej, informacje z zakresu prowadzonych postępowań
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od podmiotu zgłaszającego kandydata na ławnika z
karty zgłoszenia kandydata na ławnika.
6. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które będą przetwarzały
Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora na postawie zawartej z Administratorem
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tj. podmioty przetwarzające).
7. Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres 90 dni od dnia przeprowadzenia wyborów.
8. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, na
podstawie art. 15 RODO oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Panu/Pani prawo do:

sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO,

usunięcia danych, na postawie art. 17 RODO,

ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO,


przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO,

9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych
narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały
zautomatyzowanemu profilowaniu.
11. Dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią Europejską lub Europejskim
Obszarem Gospodarczym.
12. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zgłoszenia kandydatury osoby w
wyborach ławników na kadencję 2020 – 2023.

