Sąd Rejonowy w Ełku
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
Na podstawie art. 13 i 14 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), informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Sąd Rejonowy w Ełku przy ul. Małeckich 4,
Prezes Sądu Rejonowego w Ełku,
Dyrektor Sądu Rejonowego w Ełku,
Ministerstwo Sprawiedliwości,
w zakresie realizowanych zadań
1. Kontakt do Administratora: +48 87 629 03 35, e- mail: oddzial.administracyjny@elk.sr.gov.pl, ul.
Małeckich 4, 19-300 Ełk.
2. U Administratora wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się przez email: iod@elk.sr.gov.pl Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
danych.
3. Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest art. 6 i 7 RODO i w celu realizacji
zadań Sądu Rejonowego w Ełku. Przetwarzanie Pani/ Pana danychosobowych odbywać się będzie w celu
realizacji zadań ustawowych Sądu Rejonowego w Ełku, wynikających z przepisów prawa.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą
archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Sądzie Rejonowym w Ełku.
5. O ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich
danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Przetwarzanie Pani/Pana danych
może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 7 RODO ma Pani/Pan prawo w
dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy prawa.
Dane organu nadzorczego: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.
7. Może wystąpić sytuacja, że Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane do państw trzecich i
organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów
międzynarodowych i obowiązujących konwencji.
8. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom wyłączenie na podstawie
przepisów prawa, bądź stosownie do wyrażonej przez Panią /Pana zgody.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.

