KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH
przetwarzanych przez Sąd Dyscyplinarny przy Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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 osobowych) – dalej RODO, oraz art. 175 dc § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju
sądów powszechnych (Dz.U. 2019r. poz. 52 j.t. - ze zm.), informuję, że:
1.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Sąd Dyscyplinarny przy Sądzie Apelacyjnym w
Gdańsku, z siedzibą w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 30/34, reprezentowany przez Prezesa Sądu
Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku, oraz Minister Sprawiedliwości każdy z nich
w zakresie realizowanych zadań z uwzględnieniem regulacji zawartych w ustawie z dnia 27 lipca
2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019r., poz. 52 t.j. ze zm.).
2. Administratorami 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) są sądy w ramach sprawowania
wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej, Prezes Sądu
Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku oraz Minister Sprawiedliwości w ramach
realizacji zadań.
3. Administratorami danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych w ramach
sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej są sądy.
4. Dane teleadresowe Administratorów: Sąd Dyscyplinarny przy Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 28/29 80-803, Gdańsk; Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00950 Warszawa.
5. Inspektorem ochrony danych jest Monika Kucharczyk-Wocial, tel. 58 32 38 546, e-mail:
iodo@gdansk.sa.gov.pl
6. Celem przetwarzania, jest orzekanie w sprawach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001r.
Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2019r. poz. 52 j.t. - ze zm.) oraz wykonywanie innych
zadań wynikających z przepisów tych. Okres przechowywania tych danych wynika z przepisów
powszechnie obowiązujących.
7. W zakresie i granicach określonym w RODO w związku z przetwarzaniem Państwa danych
osobowych posiadają Państwo następujące prawa:
 dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa mają Państwo możliwość pozyskania
informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane, na podstawie obowiązujących
przepisów,
 prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić do nas konieczność
poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu,
czy przetwarzaniu danych, na podstawie obowiązujących przepisów.
8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących
narusza przepisy prawa.
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie wynikającym w
obowiązujących przepisach.
10. W Państwa sprawach nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym nie
będzie stosowane profilowanie.
11. Państwa dane będą przekazywane odbiorcom danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa
oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z
wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.

