
Wyciąg z pisma Ministerstwa Sprawiedliwości
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Pani/Pan
Prezes Sądu Okręgowego
-wszyscy-

stanowisko  Departamentów  Legislacyjnego  Prawa  Karnego  oraz  Kadr  i  Organizacji  Sądów
Powszechnych  i  Wojskowych  w  sprawie  upoważnienia  do  przetwarzania  danych  osobowych
kandydatów na ławników w wyborach ławników kadencji 2020-2023

„1. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych kandydata na ławnika
Obowiązujące  rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  216/679  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) (Dz. U. z 2019 r. poz. 730) w art. 6 określa podstawy
przetwarzania danych osobowych. Tym samym w obecnym stanie prawnym nie ma potrzeby, aby
kandydat na ławnika musiał  składać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych – podstawę przetwarzania  jego danych stanowi nie art. 6 ust. 1 lit. a, lecz art. 6 ust. 1
lit. c i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Dobrowolne przekazanie w karcie zgłoszenia
na ławnika niezbędnych danych osobowych potrzebnych w procesie ubiegania się o objęcie funkcji
ławnika,  a  tym samym zainicjowanie  z  własnej  woli  procesu  leżącego w interesie  publicznym
i dalsze prowadzenie postępowania przez organy władzy publicznej powoduje, że nie ma potrzeby
składania oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Mając  zaś  na  uwadze  obowiązujący wzór  formularza  zgłoszenia  kandydata  na  ławnika,
uprzejmie wskazuję,  że zarówno złożenie przez kandydata oświadczenia o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie  danych  osobowych  odwołującego  się  do  nieobowiązujących  przepisów,  jak
i niezłożenie  żadnego  oświadczenia  w  tym  zakresie  (pod  warunkiem  złożenia  oświadczenia
o wyrażeniu zgody na kandydowanie) winno być kwalifikowane jako ważne i skuteczne złożenie
zgłoszenia – podstawę przetwarzania danych kandydata stanowią bowiem przepisy art. 6 ust. 1 lit. c
i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, nie zaś zgoda zainteresowanego.”
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