
KLAUZULA INFORMACYJNA 

dla pracowników zatrudnionych (w tym także z tytułu mianowania i powołania)  

w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie 

 

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i ust. 2 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), zwanego dalej „RODO”, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Sądzie Rejonowym dla Warszawy 

Pragi-Północ w Warszawie jest Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, 

Dyrektor Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie oraz Minister Sprawiedliwości – 

w zakresie realizowanych zadań. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) z którym, można się skontaktować poprzez 

adres mailowy: iod@srpragapolnoc.pl lub telefonicznie: 22 50 91 165. 

3. Pani/Pana dane przetwarzane są w celach związanych ze stosunkiem pracy i dokumentowaniem jego 

przebiegu, realizacją praw i obowiązków wynikających z poszczególnych przepisów prawa,  

w szczególności z Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Ustawy z 27 lipca 2001 r. Prawo  

o ustroju sądów powszechnych, Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury 

(dot. urzędników i innych pracowników), spoczywających zarówno na Pani/Panu jak i Pracodawcy – 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b i c, 9 ust. 2 lit. a i b 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). 

4. Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest obowiązkowe w celu 

nawiązania i realizacji stosunku pracy, w pozostałym zaś dobrowolne jednak niezbędne w celu 

korzystania z uprawnień pracowniczych. 

5. W przypadku zbierania od Pani/Pana danych w zakresie, który nie został określony przepisami prawa, 

ani nie wynika z umowy lub wewnętrznej, zgodnej z przepisami prawa regulacji, zawsze będzie 

odbierana od Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie.  

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być jedynie osoby, podmioty i organy uprawnione 

przepisami prawa, w tym Minister Sprawiedliwości, oraz podmioty przetwarzające dane w celu 

świadczenia usług na zlecenie Administratora (m.in.: operator pocztowy, firmy świadczące usługi 

kurierskie, firmy świadczące usługę ochrony, podmioty szkoleniowe, dostawcy oprogramowania, 

kancelarie świadczące obsługę prawną Sądu). Partnerom handlowym i kontrahentom mogą być 

ujawniane wyłącznie dane osobowe w zakresie danych służbowych, a w pozostałym zakresie wyłącznie 

po uzyskaniu odrębnej, dobrowolnej zgody pracownika. 

7. Pani/Pana dane przetwarzane będą przez cały okres zatrudnienia, a także po jego zakończeniu zgodnie  

z przepisami prawa lub wewnętrznymi procedurami Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ  

w Warszawie dotyczącymi archiwizacji. 

8. Posiada Pani/Pan prawo, na zasadach określonych w RODO i przepisach prawa krajowego, dostępu do 

treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. 



9. Realizacja praw, o których mowa w punkcie 8 możliwa jest na pisemny wniosek osoby, której dane 

dotyczą. 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO. 

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji, 

w tym w oparciu o profilowanie. 

 

 

 

………………………………………………………… 

                              (czytelny podpis pracownika)  


