Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych dla osób składających skargi i wnioski.
Informacja zgodnie 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
I.

Tożsamość i dane kontaktowe Administratora:
Administratorem danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Biłgoraju, reprezentowany przez Prezesa Sądu
Rejonowego w Biłgoraju, ul. Kościuszki 29, 23-400 Biłgoraj.

II.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych kontaktować się można z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty e-mail:
iod@bilgoraj.sr.gov.pl lub pod numerem telefonu: 84 685-08-09.

III.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych:
Cel przetwarzania: zarejestrowanie oraz rozpoznanie wniosku lub skargi. Podstawa prawna przetwarzania
danych osobowych: art. 41a-41e ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.
z 2019 r. poz. 52, ze zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z
2018 r. poz. 2096 ze zm.).

IV.

Okres przechowywania danych: Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do
zrealizowania celów. Następnie dokumentacja jest archiwizowana zgodnie z instrukcją kancelaryjną
obowiązującą u administratora oraz ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(Dz.U. z 2019 r. poz. 553 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: W związku z przetwarzaniem przez Sąd Państwa danych
osobowych mają Państwo prawo do złożenia wniosku o:
• dostęp do danych,
• sprostowanie (poprawienia) danych, które są nieprawidłowe lub niekompletne,
• usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie,
• ograniczenie przetwarzania w przypadku wątpliwości co do prawidłowości danych lub zasadności ich
przetwarzania;
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, w tych przypadkach, gdy przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa.

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.

VIII. Informacja o wymogu podania danych:
Niepodanie danych skutkuje pozostawieniem wniosku lub skargi bez rozpoznania.
IX.

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

