Informacja w zakresie danych osobowych przetwarzanych w cywilnym postępowaniu sądowym
Realizując obowiązek wynikający z art. 175 dc § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r., Prawo o ustroju sądów
powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, ze zm.), w związku z art. 13 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), dalej RODO, informuję, że:
I.

Tożsamość i dane kontaktowe Administratora: Administratorem danych osobowych przetwarzanych
w cywilnym postępowaniu sądowym jest Sąd Rejonowy w Biłgoraju, ul. Kościuszki 29, 23-400 Biłgoraj.
Administratorami danych osobowych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych obsługujących
postępowania sądowe, w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone rejestry sądowe, oraz w
systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone urządzenia ewidencyjne (sądowe systemy
teleinformatyczne) jest Sąd Rejonowy w Biłgoraju w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo
realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej, Prezes Sądu Rejonowego w Biłgoraju oraz Minister
Sprawiedliwości w ramach realizowanych zadań.

II.

Dane kontaktowe inspektora
iod@bilgoraj.sr.gov.pl

III.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych, Cel przetwarzania danych osobowych: Sprawowanie wymiaru
sprawiedliwości oraz wykonywanie zadań z zakresu ochrony prawnej. Podstawa prawna przetwarzania danych
osobowych: art. 6 ust. 1 lit. c), art. 9 ust. 2 lit. f) i art. 10 RODO oraz przepisy regulujące działalność sądów, w
szczególności: Prawo o ustroju sądów powszechnych, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks
postępowania administracyjnego.

IV.

Okres przechowywania danych Po zakończeniu postępowania sądowego dane osobowe przechowywane są i
archiwizowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie
przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia
(Dz.U. z 2014 r. poz. 991 ze zm.)

V.

Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców: Dostęp do danych osobowych mogą uzyskać jedynie
organy lub podmioty upoważnione na podstawie odrębnych przepisów, a także podmioty, które na podstawie
zawartych przez administratora umów, świadczą usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w
szczególności usługi sprawowania opieki autorskiej oraz usługi wsparcia i serwisu dla oprogramowania, w
którym przetwarzane są dane osobowe.

VI.

Prawa osób, których dane są przetwarzane: Osoby, których dane osobowe są przetwarzane w
postępowaniach sądowych, w rejestrach sądowych albo w sądowych systemach teleinformatycznych mają
prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania (poprawienia) danych, które są nieprawidłowe lub
niekompletne, prawo do usunięcia danych oraz prawo do ograniczenie przetwarzania. Prawa osób, których
dane dotyczą są wykonywane na podstawie i w zakresie przewidzianym przez przepisy regulujące
postępowanie sądowe. Na mocy art. 175dc ustawy do przetwarzania danych osobowych w postępowaniach
sądowych, w rejestrach sądowych albo w sądowych systemach teleinformatycznych nie stosuje się przepisów
art. 15, art. 16 - w zakresie, w jakim przepisy szczególne przewidują odrębny tryb sprostowania, oraz art. 18 i
art. 19 RODO. Osoba, której dane przetwarza Sąd w postępowaniu sądowym, ma prawo wniesienia skargi w
przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych do organu nadzorczego tj.
Prezesa Sądu Rejonowego w Biłgoraju, ul. Kościuszki 29, 23-400 Biłgoraj.

VII.

Zamiar przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej: Dane nie
będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji
wynikających z przepisów prawa.

ochrony

danych:

Jacek

Kłodnicki,

tel.

84 685-08-09,

e-mail:

VIII. Informacja o wymogu podania danych: W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych ma na celu
wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz realizowane jest w ramach sprawowania
władzy publicznej powierzonej administratorowi podanie danych jest wymogiem ustawowym.
IX.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu: Administrator nie będzie
podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilować przetwarzanych danych osobowych.

