……………………………………………………………………………

……………………………………………………………

(imię i nazwisko)

(miejscowość i data)

…………………………………………………………………………..
(PESEL)
.........................................................................................
(adres zamieszkania)

OŚWIADCZENIE KANDYDATA
NA ŁAWNIKA DO SĄDU POWSZECHNEGO
(dotyczące posiadanej władzy rodzicielskiej)

Stosownie do obowiązku wynikającego z art. 162 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o
ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 55, 60 i 125) oraz świadomy odpowiedzialności
karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600,
2077, z 2019 r. poz. 730, 858, 870) oświadczam, że nie jestem i nie byłem pozbawiony władzy
rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mi ograniczona ani zawieszona.

…………………………………………………………….
(podpis kandydata)

Oświadczenie powinno być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia
kandydata.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016) Urząd Miasta i Gminy Nekla informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Nekla, mający siedzibę w Urzędzie
Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@gminanekla.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procedur związanych z wyborami ławników – na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. –
akty prawne na podstawie, których działają referaty i samodzielne stanowiska w Urzędzie Miasta i Gminy w Nekli;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją
kancelaryjną;
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (akty prawne na podstawie, których
działają referaty i samodzielne stanowiska w Urzędzie Miasta i Gminy w Nekli) jest obligatoryjne.

