KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB TELEFONUJĄCYCH DO
SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU
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 Państwa danych osobowych w zakresie niezwiązanym ze sprawowaniem wymiaru
sprawiedliwości są: Prezes lub Dyrektor Sądu Rejonowego w Białymstoku (z siedzibą przy ul. Mickiewicza 103, 15-950
Białystok), w zakresie realizowanych zadań.
2.
Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych w ramach
sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej jest Sąd Rejonowy w Białymstoku
(z siedzibą przy ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok).
3.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Białymstoku możliwy jest pod adresem do
korespondencji: Sąd Rejonowy w Białymstoku, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok
lub adresem e-mail:
iod@bialystok.sr.gov.pl.
4.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), art. 6 ust. 1 lit. e RODO ( w celu wykonywania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi).
5.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu udzielenia informacji telefonicznych na podstawie art. 123
Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 października 2021 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych
(dz. U. 2021 poz. 2046).
6.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Mając pełną wiedzę o celu i zakresie przetwarzania danych
osobowych, osoba dzwoniąc i ujawniając dane osobowe w rozmowie, wyraża - poprzez wykonanie tej czynności jednoznaczną, świadomą, konkretną zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
RODO).
7.
Przysługuje Państwu: prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ograniczenia przetwarzania lub prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne
przepisy
w
zakresie
ochrony
danych
osobowych,
a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8.
Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz
profilowaniu.
9.
Dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie
odrębnych przepisów lub podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych.
10.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

