
KLAUZULA INFORMACYJNA 

dla osób składających wnioski o udostępnienie informacji publicznej 

w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie 

 

Administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-

Północ 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 będą przetwarzane w celu realizacji złożonego wniosku  

o udostępnienie informacji publicznej na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku  

o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania 

administracyjnego – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO). 

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 przetwarzane będą przez okres realizacji wniosku o udostępnienie informacji publicznej. 

Po zakończeniu procesu dane będą przechowywane przez okres określony w przepisach prawa lub 

wewnętrznych procedurach Sądu tj. Jednolitym rzeczowym wykazie akt. 

5. Przysługuje Pani/Panu, na zasadach określonych w RODO i przepisach prawa krajowego, prawo do 

żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 

6. Realizacja praw, o których mowa w punkcie 5 możliwa jest za pośrednictwem Inspektora Ochrony 

Danych Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie. Dane do kontaktu jak w punkcie 

1. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Na etapie składania wniosku o udostępnienie informacji publicznej podanie przez Panią/Pana danych 

osobowych jest dobrowolne, natomiast podanie ich niezbędne będzie w sytuacji gdy koniecznym stanie 

się wydanie decyzji administracyjnej (w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks 

postępowania administracyjnego). 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

w oparciu o profilowanie. 

10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.  


