
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ 

W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM

Realizując obowiązek wynikający z art. 175 dc § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. -  Prawo o ustroju 
sądów powszechnych (tj. Dz.U. 2019r. poz, 52 ze zm.), zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, RODO) oraz 
art. 22 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych 
przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 125; 
dalej: DODO) informujemy:

Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w systemach 

teleinformatycznych obsługujących postępowania sądowe, w systemach teleinformatycznych, 
w których są prowadzone rejestry sądowe, oraz w systemach teleinformatycznych, w których są 
prowadzone urządzenia ewidencyjne (sądowe systemy teleinformatyczne) -  w zakresie realizowanych 
zadań są:

-  Sąd Rejonowy w Strzyżowie (ul. 3 Maja 14, 38-100 Strzyżów) - w ramach sprawowania wymiaru 
sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej,

-  Prezes Sądu Rejonowego w Strzyżowie (ul. 3 Maja 14, 38-100 Strzyżów) oraz
-  Minister Sprawiedliwości (z siedzibą przy Al. Ujazdowskich 11, 00-950 Warszawa).

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych w ramach 
sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej jest Sąd 
Rejonowy w Strzyżowie.

Inspektor ochrony danych
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Strzyżowie możliwy jest pod 

adresem do korespondencji - Sąd Okręgowy w Rzeszowie, Plac Sreniawitów 3, 35-959 Rzeszów lub 
adresem e-mail: iod@rzeszow.so.gov.pl.

Cel i podstaw y p rzetw arzania

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia postępowań sądowych oraz 
wykonywania zadań z zakresu ochrony prawnej, na podstawie art. 1 § 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 200 lr. 
Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz szczegółowych przepisów prawa krajowego, tj. m. in.: 
Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu karnego wykonawczego, 
Kodeksu postępowaniach w sprawach o wykroczenia, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Kodeksu 
karnego, kodeksu karnego skarbowego, Kodeksu wykroczeń, Kodeksu cywilnego, Kodeksu pracy, 
ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece, ustawy z dnia 26 października 1982 r. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy z dnia 26 października 1982 r. 
o postępowaniu w sprawach nieletnich, ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, ustawy dnia 
19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego oraz art. 6 ust. 1 lit. c i e, art. 9 ust. 2 lit. f  i art. 10 
RODO lub art. 13 i art. 14 DODO.

Odbiorcy danych osobowych
Sąd Rejonowy w Strzyżowie udostępnia Państwa dane osobowe innym odbiorcom lub 

kategoriom odbiorców, tj.: organom publicznym, instytucjom i innym podmiotom upoważnionym do 
dostępu lub otrzymania danych osobowych m. in. w ramach prowadzonych postępowań sądowych oraz 
wykonywania zadań z zakresu ochrony prawnej. Sąd Rejonowy w Strzyżowie może udostępniać 
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Państwa dane osobowe właściwym podmiotom oraz dostawcom niezbędnych usług przetwarzających 
dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów zawartych do obsługi i w celu 
usprawnienia prowadzonych postępowań sądowych oraz wykonywania zadań z zakresu ochrony 
prawnej.

Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych wyżej, a po tym czasie do celów archiwalnych przez okres oraz w zakresie wymaganym 
przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (m. in. przez okres wynikający z art. 53 ustawy 
z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych i rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich 
przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia).

Prawa osób, których dane dotyczą
Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, gdyż przetwarzanie 

danych osobowych następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub 
w ramach sprawowania władzy publicznej.

Mają Państwo prawo do:
1. prawo dostępu do swoich danych - w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami,
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych - w zakresie przewidzianym 

odrębnymi przepisami,
3. prawo do usunięcia danych osobowych - w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami,
4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w zakresie przewidzianym 

odrębnymi przepisami,
5. prawo do wniesienia sprzeciwu - w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami.

Zastrzegamy, że w określonych odrębnymi przepisami prawa przypadkach, wskazane wyżej prawa 
mogą podlegać ograniczeniu.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych 
osobowych mają Państwo prawo wniesienia skargi do:

-  Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 
Warszawa) - ja k o  o rg an u  n ad zo rczeg o  właściwego w zakresie nie związanym ze 
sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości albo realizacją zadań z zakresu ochrony prawnej,

-  Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie (na adres Sąd Okręgowy w Rzeszowie, Plac 
Sreniawitów 3, 35-959 Rzeszów) -  jako organu nadzorczego właściwego w zakresie 
sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały 

profdowaniu.

Informacja o przekazaniu do państwa trzeciego
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej, chyba że obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów.
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