Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w
Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (RODO), informujemy,
iż:
1. Administratorami Pana/Pani danych osobowych w Portalu Informacyjnym sądów powszechnych są:
1) Sądy z obszaru apelacji, w której utworzono konto użytkownika w zakresie danych umieszczonych w
zgłoszeniu, każdy z sądów w zakresie danych ze sprawy danego sądu;
2) Sądy z obszaru apelacji, do której na wniosek użytkownika przeniesiono jego konto w zakresie danych
umieszczonych w zgłoszeniu, każdy z sądów w zakresie danych ze sprawy danego sądu;
3) Pełnomocnik profesjonalny w zakresie danych kont zależnych;
4) Podmiot publiczny w zakresie danych kont pracowników podmiotu publicznego.
2. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych oraz Inspektora Ochrony Danych dostępne są na
stronach BIP sądów i podmiotów publicznych - poszczególnych administratorów. W pozostałych
przypadkach dane kontaktowe administratora Danych Osobowych oraz Inspektora Ochrony Danych
udostępniane są w sposób przyjęty u danego administratora, w sytuacji gdy jest zobligowany do jego
posiadania.
3. Celem zbierania danych jest:
a) umożliwienie zarejestrowanym użytkownikom dostępu do informacji o stanie sprawy i o
czynnościach podejmowanych w sprawie, obejmujące swym działaniem Sądy z obszaru apelacji, w
której utworzono lub do której przeniesiono konto użytkownika, na podstawie art. 9 kpc, 156 kpk,
art. 6 ust. 1 lit e RODO.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli Pani/Pana zdaniem,
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zapewnienia dostępu zarejestrowanym
użytkownikom do informacji o stanie sprawy i o czynnościach podejmowanych w sprawie.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
oraz profilowaniu.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu Sądowi Apelacyjnemu we Wrocławiu
i Sądowi Apelacyjnemu w Gdańsku w celu i zakresie zadań powierzonych na podstawie § 24 ust. 2 RUSP
oraz zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie powierzenia wykonywania
czynności związanych z projektowaniem, wdrażaniem i utrzymywaniem systemów informatycznych
obsługujących sądy powszechne (Dz.U. MS z 2016 r., poz. 81);
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe będą przechowywane do czasu usunięcia konta, a następnie na czas niezbędny do
zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia lub
dochodzenia roszczeń i po tym czasie usunięte.

……………………………….

Imię i Nazwisko: …………………..
Seria i/lub numer dokumentu tożsamości: ………………….
Numer PESEL/ identyfikator obcokrajowca: ……………………………….

OŚWIADCZENIE
W przypadku utworzenia w jednostce podległej lub nadzorowanej przez Ministra Sprawiedliwości
centralnego systemu udostępniania informacji o sprawie, wyrażam zgodę na przekazanie moich danych
osobowych w celu udostępniania danych, o których mowa w § 106 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2316 ze zm.)
bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody.

……………………………….

