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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku monitorowaniem potencjalnych
zagrożeń oraz podejmowaniem działań prewencyjnych związanych z zapobieganiem
rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 w Sądzie Okręgowym w Radomiu
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorami danych osobowych przetwarzanych w związku z monitorowaniem potencjalnych zagrożeń związanych
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2 oraz podejmowaniem działań prewencyjnych w Sądzie Okręgowym w Radomiu są
- w zakresie realizowanych zadań - 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 oraz Dyrektor Sądu Okręgowego w Radomiu, ul. Warszawska 1,
26-600 Radom, tel. 48 677 65 67, email: dyrektor@radom.so.gov.pl .
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem adresu email: iod@radom.so.gov.pl
CEL PRZETWARZANIA DANYCH I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
Dane osobowe przetwarzane są w celu monitorowania potencjalnych zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov2 oraz podejmowaniem działań prewencyjnych dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i interesantów oraz innych osób
przebywających w siedzibach Sądu Okręgowego w Radomiu w związku ze stanem epidemii. Podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych są obowiązki prawne Prezesa i Dyrektora Sądu jako pracodawców (art. 6 ust. 1 c RODO w związku z z art. 9 ust.2 lit. b)
RODO oraz art. 209 Kodeksu pracy) oraz organów reprezentujących Sąd (art. 9 ust. 2 lit i art. 6 ust. 1 lit e RODO oraz wytyczne Ministra
Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 18 maja 2020 r. dla funkcjonowania sądów w trakcie pandemii SARS-COV2 w Polsce).
INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH
Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom zewnętrznym tylko i wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami
prawa lub na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH I KRYTERIUM JEGO USTALENIA
Dane będą przetwarzane do momentu wykonania wszystkich obowiązków prawnych, a następnie przechowywane w Archiwum
Zakładowym zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
INFORMACJE O PRZYSŁUGUJĄCYCH PODMIOTOM DANYCH PRAWACH NA PODSTAWIE RODO
Podmioty danych mają prawo do informacji o sposobach i zasadach przetwarzania danych przed rozpoczęciem przetwarzania,
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, że niektóre z
tych praw podlegają ograniczeniu z uwagi na fakt, iż jedną z podstaw prawnych przetwarzania danych jest realizacja obowiązków
prawnych przez Administratora.
PRAWO DO ZASKARŻENIA NIEZGODNEGO Z PRAWEM PRZETWARZANIA DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(postępowanie skargowe reguluje ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, więcej informacji znajduje się na
stronie http://www.uodo.gov.pl
INFORMACJA O OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, gdyż przetwarzanie danych osobowych następuje w celu wywiązania się z
obowiązków wynikających z przepisów prawa.
INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI
Dane osobowe przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
poddawane profilowaniu.

