Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych
ławników sądowych w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Sądu Rejonowego w Pruszkowie z siedzibą
w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 22, 05-800 Pruszków.
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 osobowe przetwarzane są w celu związanym z powołaniem do pełnienia funkcji
ławnika sądowego, wykonywaniem funkcji ławnika sądowego oraz realizacją praw i
obowiązków wynikających z wykonywania tej funkcji, spoczywających zarówno na Pani/Panu
jak i Administratorze Danych, na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o
ustroju sądów powszechnych, Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w
sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na
ławników oraz wzoru karty zgłoszenia – zgodnie z art. 6 ust. 1 litera c i e, art. 9 ust. 2 litera h
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.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych
osobowych skutkuje brakiem możliwości pełnienia funkcji ławnika sądowego.
4.
W przypadku zbierania od Pani/Pana danych osobowych w zakresie, który nie został określony
przepisem prawa ani nie wynika z wewnętrznej, zgodnej z przepisami prawa regulacji, zawsze
będzie odbierana od Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie. Brak zgody nie może skutkować
negatywnie dla pełnionej przez Panią/Pana funkcji ławnika sądowego.
3.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Sądu
Rejonowego w Pruszkowie oraz osoby uprawnione z mocy prawa.
4.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być jedynie osoby i podmioty uprawnione
przepisami prawa oraz podmioty przetwarzające dane w celu świadczenia usług na zlecenie
Administratora.
5.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres pełnienia funkcji ławnika sądowego, a
także po jego zakończeniu – przez czas określony w odrębnych przepisach prawa oraz
wewnętrznych procedurach Sądu Rejonowego w Pruszkowie, tj. Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
6.
Przysługuje Pani/Panu, na zasadach określonych w RODO i przepisach prawa krajowego, prawo do
żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania 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 podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji,
w tym profilowaniu.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji
międzynarodowych.

