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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z ustanawianiem  
i prowadzeniem list biegłych sądowych. 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z ustanawianiem oraz 

prowadzeniem i udostępnianiem list biegłych sądowych jest Prezes Sądu Okręgowego  

w Radomiu ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, 26-600 Radom, tel. 48 677 68 01, fax. 48 36 

80 303, email: so.radom@radom.so.gov.pl. 

2. Osobą wyznaczoną do kontaktu w każdej sprawie dotyczącej Pani/Pana danych osobowych jest 

Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: 

iod@radom.so.gov.pl  

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia postępowania o ustanowienie biegłym 

sądowym oraz w celu prowadzenia i udostępniania listy biegłych sądowych ustanowionych przy 

Sądzie Okręgowym w Radomiu. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi ustawa z dnia 

27 lipca 2001 r. Prawo ustroju sadów powszechnych, rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 

z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych, rozporządzenie Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych. 

Podstawą przetwarzania danych osobowych biegłych sądowych jest również Państwa zgoda 

wyrażona zakresie udostępniania na stronie BIP Sądu Okręgowego w Radomiu w informacjach 

o biegłych sądowych Państwa danych w zakresie numeru telefonu i adresu poczty 

elektronicznej, w celu ułatwienia kontaktu z biegłym. 

4. Dane osobowe będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, które są ich odbiorcami w 

przypadkach przewidzianych przepisami prawa.  

5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej 

celów, a po tym czasie archiwizowane przez okres oraz w zakresie określonym w Jednolitym 

Rzeczowym Wykazie Akt Sądu Okręgowego w Radomiu. 

6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym w celu 

wpisania na listę biegłych, prowadzenia i udostępniania tej listy zgodnie z przepisami prawa, ale 

dobrowolne zakresie wyrażonej przez Państwa zgody na udostępnienie danych w BIP Sądu 

Okręgowego w Radomiu. 

7. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu 

wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, z zastrzeżeniem 

ograniczeń przewidzianych w przepisach prawa, a także prawo wycofania udzielonej zgody na 

przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody odnosi skutek od momentu 

przekazania do Sądu Okręgowego w Radomiu oświadczenia o cofnięciu zgody.  

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, z zastrzeżeniem przepisów prawa odnoszących się do operacji 

przetwarzania danych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości, w których właściwym 

organem nadzorczym jest Prezes Sądu Apelacyjnego w Lublinie. 
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