Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych
dla uczestników postępowania wieczystoksięgowego
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie
w zakresie postępowania wieczystoksięgowego jest Sąd Rejonowy w Pruszkowie reprezentowany
przez Prezesa Sądu Rejonowego w Pruszkowie oraz Minister Sprawiedliwości – w zakresie
danych osobowych przetwarzanych w systemie teleinformatycznym Centralnej Informacji Ksiąg
Wieczystych.
Administrator informuje, że:
1.
Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie jest Pani Agata
Dziergowska. Kontakt z IOD realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego:
adziergowska@pruszkow.sr.gov.pl lub telefonicznie: tel. 22 7334 006.
2.
Pani/Pana dane przetwarzane są w celu związanym z zakładaniem i prowadzeniem ksiąg
wieczystych, dokonywaniem wpisów w tych księgach wieczystych, prowadzeniem akt księgi
wieczystej, udostępnianiem ksiąg wieczystych i akt do wglądu jak również przechowywaniem
ksiąg wieczystych wynikającym z przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 6 lipca
1982r. o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy – zgodnie
z art. 6 ust. 1 litera c, e 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 – RODO).
3.
Pani/Pana dane są przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Sądu Rejonowego
w Pruszkowie, pracowników Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych Ministerstwa
Sprawiedliwości , pracowników ekspozytur CI oraz osoby uprawnione z mocy prawa.
4.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych gromadzonych w ramach wykonywania ustawy z
dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece mogą być jedynie osoby i podmioty
uprawnione przepisami prawa.
5.
Pani/Pana dane zgromadzone w księgach wieczystych oraz aktach ksiąg wieczystych
przetwarzane będą bezterminowo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6.
Przysługuje Pani/Panu, na zasadach określonych w RODO i przepisach prawa krajowego, prawo
do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania.
7.
Realizacja praw, o których mowa w punkcie 6, możliwa jest za pośrednictwem Inspektora
Ochrony Danych Sądu Rejonowego w Pruszkowie (adziergowska@pruszkow.sr.gov.pl).
8.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
9.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej, w rozumieniu przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych (zwanym dalej „RODO”), z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.
10. Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanym
procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

