Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych
dla osób składających petycje 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 Inspektorem Ochrony Danych, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, realizowany jest za pośrednictwem
adresu mailowego: iod@pruszkow.sr.gov.pl lub listownie kierując korespondencję na adres: Sąd
Rejonowy w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 22, 05-800 Pruszków z dopiskiem „Inspektor Ochrony
Danych”.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
➢ rozpatrzenia wniesionej petycji na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o
petycjach – zgodnie z art. 6 ust. 1 litera c*) 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) zwane dalej –
RODO,
➢ zamieszczenia na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Pruszkowie informacji
zawierającej odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji i datę jej złożenia na podstawie
przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach – zgodnie z art. 6 ust. 1 litera c *) oraz
ujawnienia na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Pruszkowie Pani/Pana danych
osobowych lub danych osobowych podmiotu, w interesie którego petycja jest składana
na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody lub zgody podmiotu trzeciego – zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. a**) RODO,
➢ ewidencji i archiwizacji zgromadzonej w sprawie dokumentacji na podstawie przepisów
ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. c RODO.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być jedynie osoby i podmioty uprawnione na
podstawie przepisów prawa, podmioty uprawnione do obsługi doręczeń korespondencji, właściwe
miejscowo archiwum państwowe oraz podmioty przetwarzające dane w celu świadczenia usług na
zlecenie Administratora, jak m.in. dostawcy systemów informatycznych i usług IT, dostawcy poczty
elektronicznej i hostingu, podmioty świadczące usługi porządkowania i/lub niszczenia dokumentacji,
kancelarie świadczące usługi prawne dla Sądu. Ponadto jeżeli Sąd Rejonowy w Pruszkowie okaże się
podmiotem niewłaściwym do rozpatrzenia wniesionej petycji Pani/Pana dane osobowe zostaną
udostępnione podmiotowi właściwemu do jej rozpatrzenia.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do rozpatrzenia petycji. Po
zakończeniu procesu dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w przepisach prawa
lub wewnętrznych normatywach kancelaryjno-archiwalnych Administratora.
5. Przysługuje Pani/Panu, na zasadach określonych w RODO i przepisach prawa krajowego, prawo do
żądania dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania ich kopii, ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda
wyrażona na podstawie przepisów RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wycofania w dowolnym

momencie takiej zgody. Wycofanie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
6. Realizacja praw, o których mowa w punkcie 5, możliwa jest za pośrednictwem Inspektora Ochrony
Danych Sądu Rejonowego w Pruszkowie (dane kontaktowe wskazane w pkt. 1 powyżej).
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Urząd Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w
tym profilowaniu.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji
międzynarodowych.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Obligatoryjne wymogi
formalne petycji określone zostały w art. 4 ust. 2 pkt. 1-4 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach.
Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało pozostawieniem wniesionej petycji bez rozpatrzenia.

*) art. 6 ust. 1 lit c RODO – przetwarzanie
**)

jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie
określonych celów

