SĄD REJONOWY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ
piątek, Maj 25, 2018 - 10:15

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

[1]

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO),
informujemy, iż:
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Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej , ul. B.Prusa 2 ,
kod pocztowy 07-300, tel. 29 7468930.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 i 7 RODO i w celu
realizacji zadań Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej.
Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest art. 6 ust 1 lit. e RODO.
Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w
ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
Sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej
:listownie – Inspektor Ochrony Danych, ul. B.Prusa 2, kod pocztowy 07-300 Ostrów Mazowiecka
e-mail: iod@ostrowmaz.sr.gov.pl [2]
Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą
archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej
W przypadku gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści
swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania. Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać
ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej. W przypadku
przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 7 RODO ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie
wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych
jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem,
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO:
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie
przepisów prawa, bądź stosownie do wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

Zasady realizacji obowiązku informowania o
danych osobowych

Karty podstawowe
Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach
danych przetwarzanych przez administratora danych osobowych. Na podstawie Artykułu 12
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679:
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Administrator podejmuje odpowiednie środki, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej
formie, jasnym i prostym językiem - w szczególności gdy informacje są kierowane do dziecka - udzielić
osobie, której dane dotyczą, wszelkich informacji, o przetwarzanych jej danych osobowych. Informacji
udziela się na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach - elektronicznie. Jeżeli osoba,
której dane dotyczą, tego zażąda, informacji można udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzi się
tożsamość osoby, której dane dotyczą.
Administrator bez zbędnej zwłoki - a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania - udziela
osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z jej żądaniem.
W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany
charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator informuje
osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Jeśli osoba,
której dane dotyczą, przekazała swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także są
przekazywane elektronicznie, chyba że osoba, której dane dotyczą, zażąda innej formy.
Jeżeli administrator nie podejmuje działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, to
niezwłocznie - najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania - informuje osobę, której dane
dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego
oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych są wolne od opłat. Jeżeli żądania osoby, której dane
dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny
charakter, administrator może:a) pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty
udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań; albob) odmówić podjęcia
działań w związku z żądaniem.Obowiązek wykazania, że żądanie ma ewidentnie nieuzasadniony lub
nadmierny charakter, spoczywa na administratorze.
Jeżeli administrator ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej składającej żądanie o
podanie informacji dotyczących przetwarzania jej danych osobowych, może zażądać dodatkowych
informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą.

W celu uzyskania w/w informacji osoba zainteresowana powinna wystąpić do administratora danych
osobowych z wnioskiem. Administrator danych osobowych udziela informacji w terminie 30 dni. Jeśli osoba
o to wnioskuje, informacji udziela się na piśmie.
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