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Sygnatura akt I Ns 203/18
(w odpowiedzi należy podać datę i sygn. akt)

OGŁOSZENIE
W dniu 26 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu wydał
postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po spadkodawcy Mariuszu
Adamów (PESEL 61012600071), zmarłym dnia 31 stycznia 2014 roku we
Wrocławiu, ostatnio zamieszkałym w Wałbrzychu przy ulicy Wrocławskiego
86/6.
Art. 638 [1] § 4 k.p.c.
Uczestnicy postępowania mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza,
w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów
windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie
inwentarza;

Biuro Obsługi Interesantów
poniedziałek
wtorek-piątek 7:30-14:45
tel. 74 8430 352
e-mail: informacja@walbrzych.sr.gov.pl

Godziny przyjęć interesantów
Biuro
Czytelnia
Podawcze
poniedziałek
7:30-18:00 7:3018:00
wtorek-piątek
7:30-14:45

poniedziałek 9:00-18:00
wtorek-piątek 7:30-14:45

Kasa
Poniedziałek 8:00-17:00
wtorek-piątek 8:00-14:00

Uprzejmie informujemy, że w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu działa Biuro Obsługi Interesanta (znajdujący się
na parterze budynku przy ul. Słowackiego 11A), który udziela wszelkich informacji.
W razie wątpliwości bądź dodatkowych pytań, prosimy o odwiedzenie strony internetowej Sądu: www.walbrzych.sr.gov.pl
lub telefoniczny kontakt z Biurem Obsługi Interesanta (tel. 74 8430 352, e-mail: informacja@walbrzych.sr.gov.pl)
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Ob ow iąz ek in fo rm ac yjn y:
„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,
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- 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”.
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