Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 roku (Dz.U.UE.L.2016.119.1) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Sądu Rejonowego
w Mysłowicach, 41-400 Mysłowice ul. Krakowska 2;
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod@myslowice.sr.gov.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań
Sądu Rejonowego w Mysłowicach – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust.2 lit. f
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
roku (Dz.U.UE.L.2016.119.1
 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – prawo o ustroju sądów powszechnych
(Dz.U.2018.23.j.t)
 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku –
regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2015.2316 ze zm.)
 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 roku w
sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów
powszechnych ( Dz.U. 2013.69 ze zm.)
 Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie
organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów
administracji sądowych (Dz. Urz.2003.5.22 ze zm.)
4. Podstawą przetwarzania danych może być: zgoda na przetwarzanie danych
osobowych, wykonanie lub zawarcie umowy, obowiązek prawny spoczywający na
Administratorze lub prawnie uzasadnione interesy Administratora;
5. Sąd Rejonowy w Mysłowicach przetwarza dane osobowe w następujących celach:
sprawowanie wymiaru sprawiedliwości w zakresie nienależących do sądów
administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego; zatrudnienia w
sądzie, w tym realizacja obowiązków wynikających ze stosunku pracy, udziału w
procesach rekrutacyjnych, a także osób uczących się; realizacja obowiązków
wynikających z umów cywilnoprawnych; prowadzenie postępowań w zakresie
zamówień publicznych, w tym realizacja i możliwość rozliczania wykonania
usług/dostaw; wystawienia faktur, rachunku i prowadzenia sprawozdawczości
finansowej; dotyczących osób pozbawionych wolności na podstawie ustawy, w
zakresie niezbędnym do wykonania tymczasowego aresztowania lub kary
pozbawienia wolności, ograniczenia wolności; prowadzenia ewidencji wynikających
z przepisów prawa – skargi i wnioski, listy biegłych sądowych, mediatorów,
tłumaczy przysięgłych, ławników, kuratorów społecznych; zapewnienia
bezpieczeństwa i porządku publicznego; ochrony osób i mienia na terenie budynków
Sądu oraz ich otoczenia; ochrony Administratora przed zagrożeniami zewnętrznymi
oraz działaniami pracowników i osób trzecich mogących wyrządzić szkodę;
zapewnienia tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić
Administratora na szkodę;

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa związanych ze
sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości oraz podmioty przetwarzające, świadczące
usługi na rzecz Sądu Rejonowego w Mysłowicach;
7. Posiada Pani/Pan – o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej – prawo do: dostępu
do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, ograniczenia
przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, usunięcia
danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), wniesienia sprzeciwu do
przetwarzania danych osobowych. Żądanie usunięcia danych osobowych nie może
być zrealizowane w przypadku gdy przetwarzanie danych jest konieczne do:
wywiązywania się z prawnego obowiązku Administratora, wykonania zadania
realizowanego przez Administratora w interesie publicznym, w ramach sprawowania
władzy publicznej powierzonej Administratorowi, lub ustalenia, dochodzenia lub
ochrony roszczeń;
8. Możliwość skorzystania z przysługujących uprawnień jest uzależniona od podstawy
prawnej, na której opiera się przetwarzanie danych osobowych, a także od celu i
sposobu przetwarzania danych osobowych;
9. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody, ma
Pani /Pan prawo – w dowolnym momencie – wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem;
10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu
Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax
22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl;
11. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
celu wskazanego w pkt 3, w tym również obowiązków archiwizacyjnych
wynikających z przepisów prawa zakresu w zakresie archiwizacji akt spraw
sądowych i innej dokumentacji;
12. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na
podstawie przepisów prawa , bądź stosownie do wyrażonej przez Pani/Pana zgody;
13. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji
międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów
międzynarodowych i obowiązujących konwencji;
14. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, ani profilowaniu.
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