
 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

WYBÓR ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023 

Kto jest Administratorem 
Pani/Pana danych osobowych? 

Administratorami danych osobowych są: 
1) Rada Miejska w Makowie Mazowieckim , której siedziba mieści się w Urzędzie Miejskim 

w Makowie Mazowieckim, 06-200 Maków Mazowiecki, przy ul. Moniuszki 6, 
2) Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki, którego siedziba mieści się w Urzędzie Miejskim 

w Makowie Mazowieckim, 06-200 Maków, przy ul. Moniuszki 6.  

Jak się skontaktować 
z Administratorem, żeby uzyskać 
więcej informacji o przetwarzaniu 
Pani/Pana danych osobowych? 

 

Z Radą Miejską w Makowie Mazowieckim  może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych 
z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: 
1) pod adresem poczty elektronicznej: urzad@makowmazowiecki.pl 
2) pod numerem telefonu: 29 71 71 129 
3) pisemnie na adres: Rada Miejska w Makowie Mazowieckim, 06-200 Maków Mazowiecki, przy ul. 

Moniuszki 6 z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”. 

Z Burmistrzem Miasta Maków Mazowiecki  może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych 
z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: 
1) pod adresem poczty elektronicznej: urzad@makowmazowiecki.pl 
2) pod numerem telefonu: 29 71 71 002, 
3) pisemnie na adres: Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim , 06-200  Maków Mazowiecki , przy 

ul. Moniuszki 6 z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”. 

Jak się skontaktować z Inspektorem 
Ochrony Danych? 

W Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym 
może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w 
następujący sposób: 
1) pod adresem poczty elektronicznej: urzad@makowmazowiecki.pl 
2) pod numerem telefonu: 29 71 71 002, 
3) pisemnie na adres: Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim , 06-200 Makowie Mazowiecki, przy 

ul. Moniuszki 6 z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”. 

Jaki jest cel i podstawa prawna 
przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych? 

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia procedury wyborów ławników do 
Sądu Okręgowego w Ostrołęce  oraz Sądu Rejonowego w  Przasnyszu. 

 
Podstawą prawną zbierania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a RODO, tj. Pani/Pana 
dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przyjętym formularzem 
urzędowym stanowiącym załącznik do Rozporządzenia 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. 

Kto jest odbiorcą Pani/Pana danych 
osobowych? 

Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie 
przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w związku z 
realizacją usług na rzecz administratora (np., kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, 
zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych). 

W niektórych przypadkach podmioty zewnętrzne świadczące usługi na zlecenie Miasta Maków 
Mazowiecki mogą występować w roli niezależnych administratorów np. poczta polska lub inni 
operatorzy pocztowi, w tym firmy kurierskie. Dane osobowe w trakcie przeprowadzania procedury 
wyboru ławników będą udostępnione Wojewódzkiemu Komendantowi Policji, a po jej zakończeniu 
przekazane odpowiednio do Sądu Okręgowego w Ostrołęce oraz Sądu Rejonowego w Przasnyszu. 

Jak długo przechowujemy 
Pani/Pana dane osobowe? 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla 
którego zostały zebrane. 
 
Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, dane osobowe wybranych ławników 
będą przekazywane odpowiednio do Sądu Okręgowego w Ostrołęce oraz Sądu Rejonowego w 
Przasnyszu, zaś pozostałe dane osobowe będą zwracane podmiotowi zgłaszającemu kandydata na 
ławnika lub kandydatowi, który nie został wybrany na ławnika, w terminie 60 dni od dnia 
przeprowadzenia wyborów. Po upływie terminu dane osobowe podlegają zniszczeniu przez komisję 
powołaną przez Radę Miejską w Makowie Mazowieckim w terminie 30 dni od dnia upływu terminu 
do odbioru dokumentacji. 

Jakie masz uprawnienia wobec 
Administratora w zakresie 
przetwarzanych danych? 

 

Na zasadach określonych przepisami Rozporządzenia RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od 
administratora: 
1) dostępu do treści swoich danych osobowych, 
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 
3) usunięcia swoich danych osobowych, 
4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 



5) przenoszenia swoich danych osobowych, 
a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych 
oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu 
na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. 

Czy przysługuje Pani/Panu prawo 
do wniesienia skargi 
na przetwarzanie danych przez 
Administratora? 

Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie 
danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa. 

Czy musi Pani/Pan podać nam 
swoje dane osobowe? 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do przeprowadzenia 
procedury wyborów ławników do Sądu Okręgowego w Ostrołęce  oraz Sądu Rejonowego w 
Przasnyszu, co wynika z przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów 
powszechnych. 

Jeżeli nie poda Pani/Pan swoich danych osobowych nie będzie Pani/Pan mógł kandydować na ławnika 
wymienionych wyżej Sądów. 

Czy przysługuje Ci prawo 
do niepodlegania decyzji opartej 
wyłącznie na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu, w tym 
profilowaniu? 

Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzji, która opierała się będzie wyłącznie na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które jednocześnie będzie wywoływała wobec Pani/Pana skutki 
prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływało. 

 


