
Klauzula informacyjna dla ławników 

Zgodnie z art. 13 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) informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie realizowanych zadań są:  
• Prezes Sądu Rejonowego w Łukowie,  
• Dyrektor Sądu Rejonowego w Łukowie, 
Dane kontaktowe: ul. Staropijarska 1, 21-400 Łuków 
 Minister Sprawiedliwości, 
Dane kontaktowe: Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa 

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Sądzie sprawuje Inspektor 
Ochrony Danych – kontakt e-mail: iod@lukow.sr.gov.pl  
Dodatkowe dane Inspektora są dostępne na http://www.lukow.sr.gov.pl/ 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w związku z wyborem Pani/Pana do pełnienia funkcji ławnika, 
które są niezbędne do wpisania na listę ławników, którzy mogą być wyznaczani do składów 
orzekających, brania udziału w rozprawach i posiedzeniach oraz otrzymywania z tego tytułu 
świadczeń w formie rekompensaty pieniężnej. Ich niepodanie skutkować będzie niewpisaniem na 
listę ławników. Sąd jest uprawniony do przetwarzania tych danych w okresie trwania kadencji, na 
którą dokonano Pani/Pana wyboru. Uprawnienie to wynika z przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 
2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych. 

4. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej Sądu - będą mieć 
wyłącznie upoważnieni przez Sąd pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. W pewnych 
sytuacjach Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez Sąd odbiorcom poza strukturą 
Sądu. Zawsze w takiej sytuacji Sąd dokładnie bada podstawę prawną ujawnienia danych 
osobowych.  

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji oraz profilowaniu. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 

7. Wymienione prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy administrator jest zobowiązany 
prawnie do przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku ustawowego. 

8. Okres przechowywania Pana/Pani danych: zgodnie z przepisami prawa oraz instrukcją 
kancelaryjną. 

9. Dane nie są poddawane profilowaniu  
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

  


