INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w postępowaniu sądowym w
ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony
prawnej jest
Sąd Rejonowy w Żorach,
al. Jana Pawła II 15
44-240
Inspektor Ochrony Danych
Obowiązki Inspektora Ochrony Danych pełni Marek Krupa
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@zory.sr.gov.pl
Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Sąd Rejonowy w Żorach w
ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony
prawnej mogą kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich
sprawach związanych z przetwarzaniem ich danym osobowych oraz z wykonaniem
przysługujących im praw na mocy 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 RODO
Prawa osób, których dane są przetwarzane przez Sąd Rejonowy w Żorach
Każda osoba, której dane są Przetwarzane przez Sąd w postępowaniu sądowym w
ramach sprawowanej władzy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
sprostowania z zachowaniem ograniczeń nakładanych przez przepisy szczegółowe.
Każdej osobie przysługuje również prawo przeniesienia swoich danych.
Jeżeli osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Sąd Rejonowy w Żorach uzna,
iż jej dane są przetwarzane z naruszeniem RODO może złożyć skargę do Prezesa Sądu
Okręgowego w Gliwicach, ul. Kościuszki 15, 44-100 Gliwice, tel. 32 33-80-101 lub 103,
adres e-mail: so.gliwice@gliwice.so.gov.pl
Informacje o przetwarzaniu danych.
Dane osobowe są przechowywane przez Sąd przez zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie przechowywania akt spraw

sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia, które
określa warunki i zakres przechowywania akt w sądzie przez okres niezbędny ze
wzglądu na rodzaj i charakter spraw, terminy przedawnienia, interesy osób biorących
udział w postępowaniu i znaczenie materiałów zawartych w aktach jako źródła
informacji oraz warunki i tryb przechowywania i przekazywania akt archiwom
państwowym, a takie warunki i tryb niszczenia akt po upływie okresu ich
przechowywania
Dane osobowe mogą być przekazywane:
- osobom fizycznym oraz podmiotom, których dostęp do danych wynika z przepisów
prawa
- innym administratorom: Zgodnie z art. 175da ustawy Prawo o ustroju sądów
powszechnych, Administratorami danych osobowych przetwarzanych w systemach
teleinformatycznych obsługujących postępowania sądowe, w systemach
teleinformatycznych, w których prowadzone są rejestry sądowe oraz w systemach
teleinformatycznych, w których są prowadzone urządzenia ewidencyjne są Prezes
Sądu Rejonowego w Żorach oraz Minister Sprawiedliwości – w ramach realizowanych
zadań
- Osobom fizycznym przetwarzającym dane na polecenie i w imieniu Administratora,
- podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie i w imieniu Administratora
Przetwarzane przez Sąd dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane osobowe nie będą przekazywane do
Państw trzecich lub organizacji międzynarodowych z wyjątkiem sytuacji wskazanych
prawem.

