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KLAUZULA INFORMACYJNA 
w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego w Sądzie Rejonowym w Dębicy  

 

 

 

Załącznik nr 1do procedury realizacji praw, o których mowa w art. 13 RODO 

Lp. Zakres informacji wynikający z realizacji art. 13 RODO 

1. 
Dane dotyczące administratora: 

tożsamość i dane kontaktowe 

 

Prezes Sądu Rejonowego w Dębicy                        

z siedzibą w Dębicy , ul. Słoneczna 3 

39-200 Dębica, tel. 14 680 76 0 

2. 
Dane kontaktowe do inspektora 

ochrony danych 

 

iod@debica.sr.gov.pl 

3. 
Cele przetwarzania danych 

osobowych oraz podstawa prawna 

przetwarzania 

Sąd Rejonowy w Dębicy przetwarza dane 

osobowe w postaci nagrania obrazu w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa i porządku 

w budynku Sądu Rejonowego (korytarze 

klatki schodowe, pomieszczenia Biura Obsługi 

Interesanta i Czytelni Akt), teren obejmujący 

parking 

Sąd Rejonowy w Dębicy przetwarza dane 

osobowe na podstawie art. 54 § 2 ustawy 

z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów 

powszechnych (j.t Dz. U. z 2019 r., poz. 52 ze 

zm.) oraz § 35 ust. 2 pkt 4 

rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 

z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin 

urzędowania sądów powszechnych                      

(Dz. U. z 2015 r., poz. 2316 ze zm.) i art. 111 

ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 

1000). art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

4. 

Prawnie uzasadnione interesy 

realizowane przez administratora 

lub rzez stronę trzecią - w sytuacji 

przetwarzania danych na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

Nie dotyczy 

5. 
Informacje o odbiorcach danych 

osobowych lub o kategoriach 

odbiorców 

Organy publiczne, instytucje i inne podmioty, 

które są właściwe do podejmowania czynności 

związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa  

i porządku, w tym w budynku Sądu 

Rejonowego mogą uzyskać dostęp lub 

otrzymać dane osobowe. 

Organy publiczne, które prowadzą właściwe 

postępowania, na potrzeby których Sąd 

przekazał właściwe nagranie. 
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6. 

Informacje o zamiarze przekazania 

danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej oraz o 

stwierdzeniu lub braku stwierdzenia 

przez Komisję odpowiedniego 

stopnia ochrony lub w przypadku 

przekazania, o którym mowa w art. 

46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit 

drugi RODO, wzmiankę  

o odpowiednich lub właściwych 

zabezpieczeniach oraz  

o możliwościach uzyskania kopii 

danych lub o miejscu udostępnienia 

danych 

 

 

Sąd Rejonowy w Dębicy nie przekazuje danych 

osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

7. 
Okres, przez który dane osobowe 

będą przechowywane, lub kryteria 

ustalania tego okresu 

Dane osobowe zarejestrowane w formie 

elektronicznej w postaci obrazu monitoringu 

wizyjnego będą przetwarzane przez okres 

niezbędny do realizacji celu, tj. zgodnie  

z Regulaminem monitoringu wizyjnego 

funkcjonującego w Sądzie Rejonowym  

w Dębicy. Zarejestrowany obraz samoczynnie 

kasuje się poprzez nadpisanie po upływie 30 

dni (w zależności od wielkości nagrań).  

W przypadku, gdy nagranie jest lub może być 

dowodem w postepowaniu na podstawie 

przepisów prawa-do czasu prawomocnego 

zakończenia przetwarzania. 

 

8. 

Informacje o prawie do żądania od 

administratora dostępu do danych 

osobowych dotyczących osoby, 

której dane dotyczą, ich 

sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania lub  

o prawie do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, a także  

o prawie do przenoszenia danych 

 

Osobie objętej monitoringiem przysługuje 

prawo do: 

• żądania potwierdzenia przetwarzania 

danych osobowych; 

• ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych; 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych osobowych. 

 

9. 

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 

9 ust. 2 lit. a) czy przysługuje prawo 

do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem 

 

Osoba wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

tj. wizerunku w postaci nagrania obrazu, gdy 

wejdzie do obszaru monitorowanego - tym 

samym nie istnieje możliwość cofnięcia zgody. 
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10. 
Informacje o prawie wniesienia 

skargi do organu nadzorczego 

Osobie zainteresowanej przysługuje prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych z siedzibą w Warszawie,  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

11. 

Informacje dotyczące podania 

danych osobowych - czy jest 

wymogiem ustawowym lub 

umownym lub warunkiem zawarcia 

umowy oraz czy osoba, której dane 

dotyczą, jest zobowiązana do ich 

podania i jakie są ewentualne 

konsekwencje niepodania danych 

 

Sąd Rejonowy w Dębicy przetwarza dane 

osobowe w postaci nagrania obrazu ze względu 

na fakt wejścia danej osoby w obszar 

monitorowany (otoczenie budynku Sądu 

Rejonowego: dziedziniec zewnętrzny, w tym 

parking samochodowy oraz korytarze 

wszystkich kondygnacji wewnątrz budynku 

Sądu). 

Sąd Rejonowy w Dębicy informuje osobę 

wchodzącą do obszaru monitorowanego  

o stosowaniu monitoringu wizyjnego poprzez 

wywieszenie stosownych tabliczek. 

12. 

Informacje o zautomatyzowanym 

podejmowaniu decyzji, w tym  

o profilowaniu, o którym mowa w 

art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej                       

w tych przypadkach – istotne 

informacje o zasadach ich 

podejmowania, a także o znaczeniu                 

i przewidywanych konsekwencjach 

takiego przetwarzania dla osoby, 

której dane dotyczą 

Sąd Rejonowy w Dębicy  nie przetwarza 

danych osobowych w sposób 

zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 

 


