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Piątek, 01 czerwca 2018

Ochrona danych osobowych
Informacje o przetwarzaniu danych www
Zgodnie z 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 – dalej RODO) informuję, iż:
a. Administratorem danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Siedlcach, ul. Kazimierzowska 31A, 08-110 Siedlce, NIP:
821-10-14-463, REGON 000324949
b. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod numerem telefonu 888050176 lub mailowo:
inspectordanychosobowych@gmail.com
c. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
- sprawowania wymiaru sprawiedliwości w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz
Sądu Najwyższego,
- zatrudnienia w sądzie, świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych, prowadzenia zamówień publicznych,
- wystawienia faktury, rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
- drobnych czynności życia codziennego,
- dotyczących osób pozbawionych wolności na podstawie ustawy, w zakresie niezbędnym do wykonania tymczasowego
aresztowania lub kary pozbawienia wolności,
- prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa (kuratorzy, skargi i wnioski, ławnicy).
a. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w
w/w celów oraz mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
b. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej inaczej, niż na podstawie
obowiązku prawnego.
c. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, zakończenia umowy, upływu terminu określonego na
podstawie przepisów.
d. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem w granicach określonych przepisami.
e. Każda osoba posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe.
f. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń dotyczących postępowania
sądowego i organizacji sekretariatów, prawa zamówień publicznych, kodeksu pracy, finansów publicznych jest
obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
g. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
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