Obowiązek informacyjny:
„Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Sąd Rejonowy w
Wałbrzychu.
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
Sąd Rejonowy w Wałbrzychu ul. Słowackiego 10, 58-300 Wałbrzych lub drogą elektroniczną
pod adres: iodo@walbrzych.sr.gov.pl.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować
pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, ul.
Słowackiego

10,

58-300

Wałbrzych

lub

drogą

elektroniczną

pod

adresem: iodo@walbrzych.sr.gov.pl.
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, d Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego 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) zwanego dalej „RODO“.
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia postępowania sądowego.
Po przybyciu Pani/Pana do budynku tut. Sądu, przetwarzany jest również wizerunek, w celu
zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia.
Dane gromadzone są również do celów archiwalnych i statystycznych.
Dane zawarte w postępowaniu przechowywane są zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
Więcej informacji uzyskać można pod nr telefonu 74 8430 344; 748430 345, 748430346
Dane z wizerunku Sąd przechowuje 14 dni, a następnie nadpisuje.
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie niezbędnego minimum, tj.
imię, nazwisko, adres, pesel oraz inne dane niezbędne w postępowaniu sądowym w tym dane
wrażliwe.
Pani/Pana dane osobowe będą przez tut. Sąd przetwarzane przez okres niezbędny dla
realizacji prawnie uzasadnionych celów.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez kontakt elektroniczny pod adresem,
iodo@walbrzych.sr.gov.pl, kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Sąd
Rejonowy w Wałbrzychu, ul. Słowackiego 10, 58-300 Wałbrzych.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, czy umyślnym
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem,
czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w formie elektronicznej, papierowej oraz ręcznie,
zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa
powyżej”.

