
LISTA OBYWATELI POSIADAJĄCYCH CZYNNE PRAWO WYBORCZE ZGŁASZAJĄCYCH KANDYDATA NA ŁAWNIKA W NABORZE   

NA KADENCJĘ 2020-2023 OGŁOSZONYM PRZEZ PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY 

imię i nazwisko kandydata na ławnika: ……………………………………………………………………   PESEL:  ………………………………………….. 

 
 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest: Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane przetwarzane są w 

celu przeprowadzenia procedury wyboru ławników do sądów powszechnych. Obowiązek podania danych wynika z przepisów art. 162 § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.). 

Dokumenty wybranych ławników (w tym listy poparcia) przekazywane są do prezesów właściwych sądów powszechnych. Dokumenty osób niewybranych (w tym listy poparcia) są zwracane w ciągu 60 dni od daty wyborów, a po tym czasie w ciągu 30 dni 

komisyjnie niszczone. Pełna treść klauzuli informacyjnej jest dostępna na stronach internetowych m.st. Warszawy: www.bip.warszawa.pl; www.radawarszawy.um.warszawa.pl; www.um.warszawa.pl 

 

 

 

lp. imię/imiona nazwisko nr ewidencyjny PESEL miejsce stałego zamieszkania własnoręczny 
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