
Klauzula informacyjna Administratora Danych Osobowych 

 

 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), informuję, iż: 

 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

                Prezes Sądu Rejonowego  

                ul. Słoneczna 3, 39-200 Dębica  

 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 i 7 RODO 

i w celu realizacji zadań Prezesa Sądu Rejonowego. 

 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. 

 

 Inspektor ochrony danych (IOD) w Sądzie Rejonowym w Dębicy: 

Inspektor ochrony danych, ul. Słoneczna 3, 39-200 Dębica, adres  

e-mail: iod@debica.sr.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych. 

 

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: 

a) Na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c RODO wypełniania obowiązku prawnego 

ciążącego na Administratorze na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo 

o ustroju sądów powszechnych oraz innych ustaw, oraz art. 9.ust. 2 lit. f 

przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub 

w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy;  

b) W celu: sprawowania przez sąd wymiaru sprawiedliwości w zakresie 

nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu 

Najwyższego jak również innych zadań z zakresu ochrony prawnej, 

powierzonych w drodze ustaw lub przez wiążące Rzeczpospolitą Polską prawo 

międzynarodowe lub prawo stanowione przez organizację międzynarodową, 

jeżeli z wiążącej Rzeczpospolitą Polską umowy ją konstytuującej wynika, że 

jest ono stosowane bezpośrednio. 

 

2. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane 

osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych 

osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być: 

a) organy publiczne, instytucje oraz inne podmioty upoważnione do dostępu lub 

otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich 

przepisów prawa; 

b) podmioty którym Administrator powierzy/udostępni dane osobowe na 

podstawie umów oraz dostawcy innych usług przetwarzający dane w imieniu 

Administratora; 

 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 

wskazanego w pkt 1 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego 
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wynikającego z przepisów prawa, w zależności od kategorii akt (Ustawa z dnia 

14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. (Dz.U.2018 poz. 217 ze 

zm.), Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1985 r. w sprawie 

archiwów zakładowych w jednostkach resortu sprawiedliwości 

(Dz.Urz.MS.1985.8.55). 

 

4.  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. 

 

5. 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 

 

6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych wynikających z przepisów prawa, tj.  

z ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych oraz innych ustaw dziedzinowych jest 

warunkiem koniecznym do prowadzenia sprawy w Sądzie Rejonowym w Dębicy.  

W pozostałym zakresie jest dobrowolne. 

 

7. W związku z funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych w resorcie 

sprawiedliwości niektóre przetwarzane przez Administratora Pani/Pana dane osobowe 

są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana dane osobowe nie będą 

profilowane. 

 

8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji 

międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów 

międzynarodowych i obowiązujących konwencji. 

 

 

 

 

Administrator Danych Osobowych 

 

Prezes Sądu Rejonowego 

 

 

 

 

 

  
 

 


