KLAUZULA INFORMACYJNA
ogólna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., z
ustawą o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości z dnia 14 grudnia
2018r. ( Dz. U. z 2019 r. poz. 125 ), na podstawie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, art. 175da, art. 175db, oraz ustawą
z dnia 21 lutego 2019r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem RODO 2016/679 informujemy, co następuje:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, Prezes Sądu Rejonowego
w Tarnowskich Górach, Dyrektor Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach w zakresie realizowanych zadań, z siedzibą
w Tarnowskich Górach ul. Opolska 17 oraz Minister Sprawiedliwości
e-mail: prezes@tgory.sr.gov.pl, e- mail: dyrektor@tgory.sr.gov.pl,
2) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

e-mail: iod@tgory.sr.gov.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą/są w celu: sprawowania wymiaru sprawiedliwości, procesu
rekrutacyjnego, procesu zatrudnienia, procesów kadrowych, prowadzenia zamówień publicznych, prowadzenia
sprawozdawczości, sprawowania nadzoru, działalności finansowej, realizacji szkoleń, realizacji staży i praktyk,
udostępniania informacji publicznej, rozpatrywania skarg i wniosków, archiwizacji, wobec wyrażonej przez Panią/Pana
zgody oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c,e, f ( prawnie uzasadniony interes ) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.,
4) Kategorie danych : dane zwykłe, dane sensytywne,
5) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom podmiotów: osobom fizycznym, stronom,
podwykonawcom usług, organom administracji publicznej, organom egzekucyjnym, organom postępowania
przygotowawczego,
5) Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
6) Okres przechowywania: zgodnie z przepisami archiwalnymi,
7) Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo sprostowania (poprawiania) swoich
danych, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w
celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej władzy publicznej, prawo do przenoszenia
danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,
8) Ograniczenia przetwarzania w zakresie działalności archiwalnej:
• sprostowanie danych (art.16 rozporządzenia 2016/679): na podstawie pisemnego sprostowania lub
uzupełnienia danych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne,
• prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 ust.1 lit.a i b rozporządzenia 2016/679): w zakresie niezbędnym
do zapewnienia korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony
danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób
bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych.
Sprostowanie lub uzupełnienie jest przechowywane odrębnie od materiałów archiwalnych.
Ograniczenia wynikają z ogólnych przepisów dotyczących postępowań.
9) Podanie danych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
10) Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania,
11) Przetwarzanie danych w celu innym niż cel, w którym dane zostały zebrane powinno będzie odbywać się na
podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

