
WZÓR LISTY CO NAJMNIEJ 50 OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH KANDYDATA NA ŁAWNIKA

Lista osób 
zgłaszających kandydata ………………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko)
na ławnika do Sądu

 …………………………………………………………………………………………………………………………………
na kadencję 2020-2023

Lp. Imię (imiona) Nazwisko Nr PESEL Miejsce stałego
zamieszkania
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OŚWIADCZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA NR 1

……………………….., dnia ……………….. 2019 r.
………………………………………………………………………..
 ( Imię, imiona i nazwisko kandydata na ławnika)

PESEL ………………………………………………………….…
RADA MIEJSKA
w CZELADZI

W związku ze zgłoszeniem mojej kandydatury na ławnika do sądu powszechnego oświadczam, że
nie  toczy  się  przeciwko  mnie  żadne  postępowanie  o  przestępstwo  ścigane  z  oskarżenia
publicznego lub o przestępstwo skarbowe.
                                                                                                                                   

   .............................................
                                                                                                 (czytelny podpis kandydata na ławnika)

UWAGA!  Dokument  nie  może  być  wystawiony  wcześniej  niż  30  dni  przed  dniem  złożenia
zgłoszenia!



OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA ŁAWNIKA  NR 2
 

……………………….., dnia ……………….. 2019 r.
………………………………………………………………………
( Imię, imiona i nazwisko kandydata na ławnika)

PESEL ………………………………………………………………

RADA MIEJSKA
w CZELADZI 

W związku ze zgłoszeniem mojej kandydatury na ławnika do sądu powszechnego oświadczam, że
nie jestem i nigdy nie byłem/am pozbawiony/a władzy rodzicielskiej, a także, że moja władza
rodzicielska nie została mi ograniczona ani zawieszona.
                                                                                                                                          

...............................................................
                                                                                                 (czytelny podpis kandydata na ławnika)

 UWAGA!  Dokument  nie  może  być  wystawiony  wcześniej  niż  30  dni  przed  dniem  złożenia
zgłoszenia!



Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) informuje się, że:

1)  Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Burmistrz  Miasta  Czeladź  z  siedzibą
w  Urzędzie  Miasta  Czeladź  ul.  Katowicka  45,  41-250  Czeladź,  tel.  32  763  79  00,
email: czeladz@um.czeladz.pl, BIP: bip.czeladz.pl;

2)  Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych  tel.  032/763-79-79;
e-mail: gchała@um.czeladz.pl.

3)  Pani/Pana  dane  osobowe przetwarzane  będą  w celu  realizacji  ustawowych  zadań  urzędu  -  
na  podstawie  art.  6  i  art.  9  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych  z  dnia  
27 kwietnia 2016 r.

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 lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych,
którym podlega Administrator. 

6)  posiada  Pani/Pan  prawo  do  żądania  od  administratora  dostępu  do  danych  osobowych,  
ich  sprostowania,  ograniczenia  przetwarzania,  usunięcia,  przenoszenia  swoich  danych,  a  także
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7)  ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


