Klauzula informacyjna dla osób wykonujących czynności w imieniu podmiotów współpracujących
z Sądem Rejonowym w Siemianowicach Śląskich
Realizując obowiązek informacyjny dotyczący danych osobowych1, informuje się że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Sądu Rejonowego w Siemianowicach
Śląskich. Dane kontaktowe:
ul. Chorzowska 14, 41-106 Siemianowice Śląskie, tel. 32 76 64 310, poczta elektroniczna:
oa@siemianowice.sr.gov.pl
2. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można skontaktować
się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Sądu lub poprzez pocztę elektroniczną:
iodo@siemianowice.sr.gov.pl.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wynika z prawnie uzasadnionych celów administratora –
poprawnej realizacji zawartej umowy, w której podane zostały Pani/Pana dane kontaktowe, jako osoby
wykonującej czynności w imieniu swojego pracodawcy/zleceniodawcy – podstawa prawna
przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia 2016/679.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie właściwych
przepisów prawa lub na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych lub innych instrumentów
prawnych zawieranych z podmiotami i organami publicznymi świadczącymi usługi na rzecz Sądu
Rejonowego w Siemianowicach Śląskich.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu
przetwarzania, a następnie przez okres związany z możliwością dochodzenia roszczeń i obroną przed
ewentualnymi roszczeniami oraz przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych.
6. Przysługuje Pani/Panu, w zakresie przewidzianym w przepisach prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do usunięcia danych osobowych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie przez Sąd Rejonowy w Siemianowicach
Śląskich Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679.
8. Pani/Pana dane nie
w tym profilowania.
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decyzji,

na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej
„rozporządzenie 2016/679”
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