Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
osobowych w związku z zawarciem umowy sprzedaży
lub nieodpłatnego przekazania zbędnych składników
majątku Sądu Okręgowego w Radomiu
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sąd Okręgowy w Radomiu reprezentowany przez
Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu, ul. Warszawska 1 – siedziba Dyrektora Sadu, tel. 48 677
65 67, fax. 48 677 65 68, email: sekretariatdyrektora@radom.so.gov.pl, NIP 948 16 24 025, REGON
000571518,
2. Prawidłowość przetwarzania danych osobowych w Sądzie Okręgowym w Radomiu nadzorowana
jest przez Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w każdej sprawie
dotyczącej przetwarzania danych email: iod@radom.so.gov.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie osobowych w celu zawarcia umowy sprzedaży
zbędnych składników majątku lub ich nieodpłatnego przekazania, zgodnie z rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego gospodarowania niektórymi
składnikami majątku Skarbu Państwa; podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynika
z obowiązków prawnych Administratora określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego gospodarowania niektórymi składnikami majątku
Skarbu Państwa.
4. Odbiorcami danych mogą być podmioty zewnętrzne, których dostęp do dokumentacji sprzedaży lub
nieodpłatnego zbycia majątku Sądu Okręgowego w Radomiu wynika z przepisów prawa.
5. Okres przechowywania danych ustalany jest na podstawie 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), jednak nie krótszy niż do dnia
rozstrzygnięcia ewentualnych roszczeń stron wynikających z zawartej umowy sprzedaży lub
nieodpłatnego przekazania składników majątku;
6. 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 podstawą prawną przetwarzania danych jest
art. 6 ust. 1 c RODO – realizacja obowiązków prawnych.

7. Podmiotom danych przysługuje 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 (Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych nie jest organem nadzorczym dla operacji przetwarzania danych w ramach
sprawowania wymiaru sprawiedliwości). 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
8. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany(w tym nie będą poddawane
profilowaniu) ani nie będą przekazywane do państw trzecich.

