KLAUZULA INFORMACYJNA DLA MEDIATORÓW

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorem danych osobowych jest Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu, ul. Marszałka Józefa
Piłsudskiego 10, 26-600 Radom, te. 48 677 68 01, fax. 48 36 80 303, email: so.radom@radom.so.gov.pl
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, monitorującego prawidłowość przetwarzania
danych osobowych w Sądzie Okręgowym w Radomiu, z którym można skontaktować się za pośrednictwem
adresu email: iod@radom.so.gov.pl we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
oraz z wykonywaniem praw przysługujących podmiotom danych.
CEL PRZETWARZANIA DANYCH I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
Sąd Okręgowy w Radomiu przetwarza dane osobowe w celu realizacji obowiązków w ramach sprawowania
władzy publicznej powierzonej Administratorowi, tj. wydawania decyzji o ustanowieniu stałych mediatorów,
mediatorów w sprawach karnych i nieletnich oraz prowadzenia listy stałych mediatorów oraz wykazu instytucji
i osób uprawnionych do prowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach karnych i nieletnich,
udostępniania listy i wykazów mediatorów na stronie internetowej Sądu; podstawę prawną przetwarzania
danych stanowi art. 6 ust. 1 e RODO w związku z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów
powszechnych (Dz. U. 2019 poz. 52), rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r.
Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2015 poz. 2316), rozporządzeniem Ministra
Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz.U. z 2015
r.poz.716), rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania
mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2001 r. nr 56 poz.591).
INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH
Państwa dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom danych tylko i wyłącznie w przypadkach
przewidzianych przepisami prawa lub na podstawie umów powierzenia przetwarzania lub innych instrumentów
prawnych zawieranych z podmiotami i organami publicznymi świadczącymi na rzecz Sądu Okręgowego w
Radomiu usługi, z którymi wiąże się przetwarzanie danych osobowych, dla których Administratorem Danych jest
Sąd Okręgowy w Radomiu.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH I KRYTERIUM JEGO USTALENIA
Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów,
a po tym czasie przechowywane w celach archiwalnych przez okresy wskazane w Jednolitym Rzeczowym
Wykazie Akt, który Sąd Okręgowy w Radomiu zobowiązany jest stosować na mocy ustawy z dnia 14 lipca 1983
r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji,
przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1743).
INFORMACJE O PRZYSŁUGUJĄCYCH PODMIOTOM DANYCH PRAWACH NA PODSTAWIE RODO
Posiadacie Państwo 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 mogą podlegać ograniczeniu z uwagi
na fakt, iż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy prawa.
PRAWO DO ZASKARŻENIA NIEGODNEGO 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
W przypadku danych przetwarzanych dla realizacji wymienionych celów i obowiązków Sądu wynikających z
przepisów prawa, podanie danych jest wymogiem ustawowym dla osób ubiegających się o wpis na listę lub
wykaz mediatorów.
INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu.

