Klauzula informacyjna w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny
niż od osoby, której dane dotyczą
Zgodnie z art. 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) (Dz.Urz.UE.L.2016.119, str.
1, sprost. Dz.Urz.UE.L.2018.127, str. 2) (w skrócie RODO), informuje się, że:
1) Administratorem danych jest Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski
w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok;
2) W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, tel. 85 879 79
79, e-mail: bbi@um.bialystok.pl;
3) Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wyboru ławników oraz na podstawie ustawy
z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, 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 oraz art. 6 ust. 1 lit c) i lit e) RODO;
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 nie będą ujawniane odbiorcom innym, niż uprawnieni
na podstawie przepisów prawa, w szczególności Sądowi Okręgowemu w Białymstoku
(w przypadku wyboru na ławnika);
6) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 90 dni od dnia przeprowadzenia
wyborów, a następnie zostaną przekazane do Sądu Okręgowego w Białymstoku;
7) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, prawo
do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania;
8) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych;
9) Może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
10)
Dane osobowe mogą być pozyskiwane od prezesów właściwych sądów, stowarzyszeń,
organizacji społecznych i zawodowych oraz osób trzecich – obywateli mających czynne
prawo wyborcze, mieszkańców Gminy Białystok.
11) Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

