KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
w związku z rozpoznawaniem skarg i wniosków
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy PragiPółnoc w Warszawie z siedzibą w Warszawie, przy ul. Terespolskiej 15A, 03-813 Warszawa.
Administrator informuje, że:
1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ
w Warszawie możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@srpragapolnoc.pl lub pod
adresem Administratora: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, ul. Terespolska 15A,
03-813 Warszawa.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na
Administratora danych osobowych na podstawie art. 41a – 41e ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo
o ustroju sądów powszechnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. realizacji/rozpatrzenia skargi lub
wniosku.
3. Odbiorcami udostępnionych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być:
a) podmioty zapewniające na rzecz Sądu obsługę techniczną i organizacyjną, takie
jak np. dostawcy oprogramowania do zarządzania systemami, podmioty świadczące obsługę
techniczną oprogramowania oraz kancelarie świadczące obsługę prawną Sądu,
b) podmioty upoważnione do tego z mocy prawa.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres rozpoznania skargi/wniosku a następnie
przechowywane przez okres wskazany w przepisach dotyczących archiwizacji dokumentacji.
5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania
lub adresu e-mail jest niezbędne w celu nadania skardze lub wnioskowi dalszego, prawidłowego biegu.
Niepodanie ww. danych może skutkować nie udzieleniem odpowiedzi na skargę lub wniosek.
6. Przysługuje Państwu prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych oraz informacji o ich przetwarzaniu,
- żądania sprostowania swoich danych jeżeli są błędne lub nieaktualne a także uzupełnienia swoich
danych jeżeli są niekompletne,
- żądania ograniczenia ich przetwarzania,
- usunięcia danych w zakresie w jakim przetwarzanie następuje w innym celu i zakresie, niż jest to
niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
7. Realizacja praw określonych w pkt. 6 jest możliwa za pośrednictwem inspektora ochrony danych (dane
kontaktowe w pkt 1) lub na adres administratora.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy RODO.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji,
w tym nie będą podlegały profilowaniu.
10. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.

