KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W CELU
OBSŁUGI SKARG I WNIOSKÓW KIEROWANYCH DO SĄDU OKRĘGOWEGO W RADOMIU

I. TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Administratorami danych osobowych przetwarzanych w Sądzie Okręgowym w Radomiu w związku z
obsługa skarg i wniosków kierowanych do Sądu Okręgowego 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 , NIP
948 16 24 025, REGON 000571518.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych w ramach
sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej jest Sąd
Okręgowy w Radomiu.
II. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH (IOD)
Kontakt z IOD jest możliwy drogą korespondencyjną na adres Inspektor Ochrony Danych Sądu
Okręgowego w Radomiu ul. Warszawska 1, 26-600 Radom lub drogą elektroniczną, za pośrednictwem
adresu email: iod@radom.so.gov.pl
III. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH WG KATEGORII PODMIOTÓW DANYCH
W przypadku danych osobowych osób składających w Sądzie Okręgowym w Radomiu skargi i wnioski
celem przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, realizacji
obowiązków w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, tj. obsługa skarg i
wniosków kierowanych do Sądu Okręgowego w Radomiu, w tym prowadzenia rejestru skarg i wniosków,
udzielania odpowiedzi na skargi i wnioski, przekazywania skarg do właściwych organów.
Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 c i e RODO w związku z ustawą z dnia 27
lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2019 poz. 52), ustawą z dnia 14 czerwca 1960
r. Kodeks postępowania administracyjnego(Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), Rozporządzenie Ministra
Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów
powszechnych (Dz. U. 2012 poz. 524),Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w
sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. 2002 Nr 5poz. 46).
IV. INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH
Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione odbiorcom upoważnionym na podstawie przepisów
prawa, w tym Sądowi Apelacyjnemu w Lublinie i Ministerstwu Sprawiedliwości.
V. OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH I KRYTERIA ICH USTALANIA
W przypadku danych osobowych uczestników postępowania sądowego oraz osób, których dane
przetwarzane są w ramach sprawowania władzy sądowej oraz zadań z zakresu ochrony prawnej 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).
VI. 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
podlegają ograniczeniu z uwagi na fakt, iż podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 b, c,
e RODO (obowiązki prawne przetwarzania tych danych i wykonywanie władzy publicznej).
Zgodnie z art. 175 dc ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych do
przetwarzania danych osobowych w postępowaniach sądowych, w rejestrach sądowych albo w
sądowych systemach teleinformatycznych nie stosuje się przepisów art. 15 (prawo dostępu do danych),
art. 16 - w zakresie, w jakim przepisy szczególne przewidują odrębny tryb sprostowania, oraz art. 18
RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania) i art. 19 RODO (informowanie o sprostowaniu).
VII. PRAWO DO ZASKARŻENIA NIEZGODNEGO Z PRAWEM PRZETWARZANIA DO ORGANU NADZORCZEGO
Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych. Szczegółowy tryb wnoszenia skargi reguluje ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych. Więcej informacje uzyskacie Państwo na stronie http://www. uodo.gov.pl
W zakresie przetwarzania danych osobowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości nadzór
nad przetwarzaniem danych osobowych, których administratorami są sądy, zgodnie z art. 175da i art.
175db ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, wykonuje w zakresie
działalności Sądu Okręgowego w Radomiu Prezes Sądu Apelacyjnego w Lublinie.
VIII. INFORMACJA O OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych, w zależności od rodzaju operacji przetwarzania danych jest wymogiem
ustawowym, gdyż przetwarzanie danych osobowych następuje w celu wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
IX. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI I O ZAMIARZE PRZEKAZYWANIA
DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu, ani przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach
prawa.

