Sąd Rejonowy w Ełku
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH SKARGI I WNIOSKI
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) informujemy:
1. Administratorem danych osobowych jest Prezes lub Dyrektor Sądu Rejonowego w Ełku przy ul. Małeckich 4.
w zakresie realizowanych zadań.
2. Kontakt do Administratora: + 48 87 629 03 35, e-mail: oddzial.administracyjny@elk.sr.gov.pl
3. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:
listownie na adres: Sąd Rejonowy w Ełku przy ul. Małeckich 4
e-mail: iod@elk.sr.gov.pl
4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji złożonej skargi lub wniosku i na podstawie art.
41a ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
5. Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do zrealizowania celów. Następnie
dokumentacja jest archiwizowana zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą u administratora oraz ustawą
z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
6. Odbiorcami danych osobowych mogą być jedynie organy lub podmioty upoważnione na podstawie odrębnych
przepisów.
7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz usunięcia danych
przetwarzanych bezpodstawnie, zgodnie z obwiązującymi przepisami oraz prawo do cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (i przewidzianym powyżej zakresie), przy czym
cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem.
8. Każdemu którego dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca
pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z
wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.
10. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz
profilowaniu.

