LISTA OBYWATELI ZGŁASZAJĄCYCH KANDYDATA NA ŁAWNIKA SĄDOWEGO (wybory uzupełniające)
My, niżej podpisani zgłaszamy na ławnika na kadencję 2020-2023 do Sądu …………………………………………………………………..
kandydata: …………………………………………………………………………..

L.p.

Imię (imiona)

Nazwisko

(należy wpisać nr PESEL kandydata)

Numer ewidencyjny PESEL

Adres stałego zamieszkania**

Własnoręczny
podpis

1.*
* Osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście, jest uprawniona do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli zgodnie z art. 162 § 6 Pusp

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
** Popierający musi stale zamieszkiwać na terenie gminy dokonującej wyboru – art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.)
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy i Miasta w Chęcinach jest: Rada Miejska w Chęcinach i Burmistrz GiM Chęciny z siedzibą w Chęcinach, Pl. 2 Czerwca 4. Ma Pani/Pan prawo do:
dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia; sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia; ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego
rozporządzenia.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Gminie Chęciny, tj. wyboru ławników 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.). Dokumentacja osób wybranych na funkcję ławnika (wraz z listami poparcia) zostanie przekazana niezwłocznie do prezesów właściwych
sądów powszechnych. Zgłoszenia osób niewybranych na funkcję ławnika (wraz z listami poparcia) mogą zostać odebrane przez osobę, która dokonała zgłoszenia (lub przez osobę upoważnioną) w ciągu 60 dni od dnia przeprowadzenia
wyborów, po tym czasie są niszczone przez komisję powołaną przez Radę Miejską w Chęcinach. - Strona …….. -

LISTA OBYWATELI ZGŁASZAJĄCYCH KANDYDATA NA ŁAWNIKA SĄDOWEGO (wybory uzupełniające)
My, niżej podpisani zgłaszamy na ławnika na kadencję 2020-2023 do Sądu …………………………………………………………………..
kandydata: …………………………………………………………………………..

(należy wpisać nr PESEL kandydata)

9.
10.
L.p.

Imię (imiona)

Nazwisko

Numer ewidencyjny PESEL

Adres stałego zamieszkania**

Własnoręczny
podpis

…1.
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…4.
…5.
…6.

** Popierający musi stale zamieszkiwać na terenie gminy dokonującej wyboru – art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.)
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy i Miasta w Chęcinach jest: Rada Miejska w Chęcinach i Burmistrz GiM Chęciny z siedzibą w Chęcinach, Pl. 2 Czerwca 4. Ma Pani/Pan prawo do:
dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia; sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia; ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego
rozporządzenia.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Gminie Chęciny, tj. wyboru ławników 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.). Dokumentacja osób wybranych na funkcję ławnika (wraz z listami poparcia) zostanie przekazana niezwłocznie do prezesów właściwych
sądów powszechnych. Zgłoszenia osób niewybranych na funkcję ławnika (wraz z listami poparcia) mogą zostać odebrane przez osobę, która dokonała zgłoszenia (lub przez osobę upoważnioną) w ciągu 60 dni od dnia przeprowadzenia
wyborów, po tym czasie są niszczone przez komisję powołaną przez Radę Miejską w Chęcinach. - Strona …….. -

LISTA OBYWATELI ZGŁASZAJĄCYCH KANDYDATA NA ŁAWNIKA SĄDOWEGO (wybory uzupełniające)
My, niżej podpisani zgłaszamy na ławnika na kadencję 2020-2023 do Sądu …………………………………………………………………..
kandydata: …………………………………………………………………………..
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** Popierający musi stale zamieszkiwać na terenie gminy dokonującej wyboru – art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.)
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy i Miasta w Chęcinach jest: Rada Miejska w Chęcinach i Burmistrz GiM Chęciny z siedzibą w Chęcinach, Pl. 2 Czerwca 4. Ma Pani/Pan prawo do:
dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia; sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia; ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego
rozporządzenia.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Gminie Chęciny, tj. wyboru ławników 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.). Dokumentacja osób wybranych na funkcję ławnika (wraz z listami poparcia) zostanie przekazana niezwłocznie do prezesów właściwych
sądów powszechnych. Zgłoszenia osób niewybranych na funkcję ławnika (wraz z listami poparcia) mogą zostać odebrane przez osobę, która dokonała zgłoszenia (lub przez osobę upoważnioną) w ciągu 60 dni od dnia przeprowadzenia
wyborów, po tym czasie są niszczone przez komisję powołaną przez Radę Miejską w Chęcinach. - Strona …….. -

