LISTA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH
kandydata na ławnika Sądu Rejonowego/Sądu Okręgowego* w Jeleniej Górze, na kadencję 2020-2023
……………………………………………………...……………………………………………………………..
(imię/imiona i nazwisko kandydata)
L.p.

Imię/imiona

Nazwisko

Nr ewidencyjny PESEL

Miejsce stałego zamieszkania
Miejscowość

Ulica/nr domu/nr lokalu

Własnoręczny
podpis

1.
Pierwsza osoba na liście jest uprawniona do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Prawo zgłaszania kandydata na ławnika posiada co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze (ukończony 18 rok życia), zamieszkujących stale na terenie Jeleniej Góry.
Administratorem podanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Jeleniej Góry od momentu formalnego przekazania listy do Administratora.
Prezydent Miasta Jeleniej Góry jako Administrator danych osobowych wpisanych na niniejszej liście informuje, że podane dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego, którym jest
przeprowadzenie wyboru ławników do Sądu Rejonowego i Sądu i Okręgowego w Jeleniej Górze przez Radę Miejską Jeleniej Góry. Każda z ww. osób ma prawo żądania od Administratora: dostępu do swoich danych
osobowych, sprostowania danych osobowych, które są nieprawdziwe, wniesienia skargi do organu nadzorczego, a w sytuacjach określonych prawem – usunięcia danych i ograniczenia przetwarzania. Podanie danych
jest dobrowolne, ale niezbędne do zgłoszenia kandydata na ławnika. Wyznaczono inspektora danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iodo_um@jeleniagora.pl. .

* niepotrzebne skreślić
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Prawo zgłaszania kandydata na ławnika posiada co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze (ukończony 18 rok życia), zamieszkujących stale na terenie Jeleniej Góry.
Administratorem podanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Jeleniej Góry od momentu formalnego przekazania listy do Administratora.
Prezydent Miasta Jeleniej Góry jako Administrator danych osobowych wpisanych na niniejszej liście informuje, że podane dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego, którym jest
przeprowadzenie wyboru ławników do Sądu Rejonowego i Sądu i Okręgowego w Jeleniej Górze przez Radę Miejską Jeleniej Góry. Każda z ww. osób ma prawo żądania od Administratora: dostępu do swoich danych
osobowych, sprostowania danych osobowych, które są nieprawdziwe, wniesienia skargi do organu nadzorczego, a w sytuacjach określonych prawem – usunięcia danych i ograniczenia przetwarzania. Podanie danych
jest dobrowolne, ale niezbędne do zgłoszenia kandydata na ławnika. Wyznaczono inspektora danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iodo_um@jeleniagora.pl. .
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Prawo zgłaszania kandydata na ławnika posiada co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze (ukończony 18 rok życia), zamieszkujących stale na terenie Jeleniej Góry.
Administratorem podanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Jeleniej Góry od momentu formalnego przekazania listy do Administratora.
Prezydent Miasta Jeleniej Góry jako Administrator danych osobowych wpisanych na niniejszej liście informuje, że podane dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego, którym jest
przeprowadzenie wyboru ławników do Sądu Rejonowego i Sądu i Okręgowego w Jeleniej Górze przez Radę Miejską Jeleniej Góry. Każda z ww. osób ma prawo żądania od Administratora: dostępu do swoich danych
osobowych, sprostowania danych osobowych, które są nieprawdziwe, wniesienia skargi do organu nadzorczego, a w sytuacjach określonych prawem – usunięcia danych i ograniczenia przetwarzania. Podanie danych
jest dobrowolne, ale niezbędne do zgłoszenia kandydata na ławnika. Wyznaczono inspektora danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iodo_um@jeleniagora.pl. .

* niepotrzebne skreślić

LISTA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH
kandydata na ławnika Sądu Rejonowego/Sądu Okręgowego* w Jeleniej Górze, na kadencję 2020-2023
……………………………………………………...……………………………………………………………..
(imię/imiona i nazwisko kandydata)
L.p.

Imię/imiona

Nazwisko

Nr ewidencyjny PESEL

Miejsce stałego zamieszkania
Miejscowość

Ulica/nr domu/nr lokalu

Własnoręczny
podpis

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Prawo zgłaszania kandydata na ławnika posiada co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze (ukończony 18 rok życia), zamieszkujących stale na terenie Jeleniej Góry.
Administratorem podanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Jeleniej Góry od momentu formalnego przekazania listy do Administratora.
Prezydent Miasta Jeleniej Góry jako Administrator danych osobowych wpisanych na niniejszej liście informuje, że podane dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego, którym jest
przeprowadzenie wyboru ławników do Sądu Rejonowego i Sądu i Okręgowego w Jeleniej Górze przez Radę Miejską Jeleniej Góry. Każda z ww. osób ma prawo żądania od Administratora: dostępu do swoich danych
osobowych, sprostowania danych osobowych, które są nieprawdziwe, wniesienia skargi do organu nadzorczego, a w sytuacjach określonych prawem – usunięcia danych i ograniczenia przetwarzania. Podanie danych
jest dobrowolne, ale niezbędne do zgłoszenia kandydata na ławnika. Wyznaczono inspektora danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iodo_um@jeleniagora.pl. .

* niepotrzebne skreślić
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41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
Prawo zgłaszania kandydata na ławnika posiada co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze (ukończony 18 rok życia), zamieszkujących stale na terenie Jeleniej Góry.
Administratorem podanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Jeleniej Góry od momentu formalnego przekazania listy do Administratora.
Prezydent Miasta Jeleniej Góry jako Administrator danych osobowych wpisanych na niniejszej liście informuje, że podane dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego, którym jest
przeprowadzenie wyboru ławników do Sądu Rejonowego i Sądu i Okręgowego w Jeleniej Górze przez Radę Miejską Jeleniej Góry. Każda z ww. osób ma prawo żądania od Administratora: dostępu do swoich danych
osobowych, sprostowania danych osobowych, które są nieprawdziwe, wniesienia skargi do organu nadzorczego, a w sytuacjach określonych prawem – usunięcia danych i ograniczenia przetwarzania. Podanie danych
jest dobrowolne, ale niezbędne do zgłoszenia kandydata na ławnika. Wyznaczono inspektora danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iodo_um@jeleniagora.pl. .

* niepotrzebne skreślić

