Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób
wnioskujących w trybie informacji publicznej
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (zwanego dalej „RODO” lub ogólnym rozporządzeniem o ochronie
danych), informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Sądu Rejonowego
w Mysłowicach,
41-400
Mysłowice
ul.
Krakowska
2;
administracja@myslowice.sr.gov.pl; tel. 32 3174111;
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod@myslowice.sr.gov.pl;
41-400 Mysłowice ul. Krakowska 2; tel. 32 3174111;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpoznania wniosku o dostęp
do informacji publicznej, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres i do czasu
ustania celu ich przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach
o archiwizacji lub innych przepisach prawa;
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest
dobrowolne, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
6. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego
złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy:
iod@myslowice.sr.gov.pl;
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących
Pani/Pana, narusza przepisy - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl;
8. Podanie danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących regulacji
prawnych, przy czym konsekwencją odmowy podania przez Panią/Pana danych
osobowych będzie brak możliwości realizacji wniosku;
9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom
trzecim.
Odbiorcami danych będą tylko osoby, jednostki lub instytucje
upoważnione do tego z mocy prawa.

10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.
Prezes Sądu Rejonowego
w Mysłowicach
/-/
SSR Beata Długajczyk

