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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
w Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (RODO), informujemy, iż:

1.

Administratorami Pana/Pani danych osobowych w Portalu Informacyjnym sądów powszechnych są:
1)

Sądy z obszaru apelacji, w której utworzono konto użytkownika w zakresie danych umieszczonych w zgłoszeniu, każdy
z sądów w zakresie danych ze sprawy danego sądu;

2)

Sądy z obszaru apelacji, do której na wniosek użytkownika przeniesiono jego konto w zakresie danych umieszczonych
w zgłoszeniu, każdy z sądów w zakresie danych ze sprawy danego sądu;

2.

3)

Pełnomocnik profesjonalny w zakresie danych kont zależnych;

4)

Podmiot publiczny w zakresie danych kont pracowników podmiotu publicznego.

Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych oraz Inspektora Ochrony Danych dostępne są na stronach BIP sądów
i podmiotów publicznych - poszczególnych administratorów. W pozostałych przypadkach dane kontaktowe administratora
Danych Osobowych oraz Inspektora Ochrony Danych udostępniane są w sposób przyjęty u danego administratora, w
sytuacji gdy jest zobligowany do jego posiadania.

3.

Celem zbierania danych jest:
a)

umożliwienie zarejestrowanym użytkownikom dostępu do informacji o stanie sprawy i o czynnościach podejmowanych
w sprawie, obejmujące swym działaniem Sądy z obszaru apelacji, w której utworzono lub do której przeniesiono konto
użytkownika, na podstawie art. 9 kpc, 156 kpk, art. 6 ust. 1 lit e RODO.

4.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

5.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zapewnienia dostępu zarejestrowanym użytkownikom do
informacji o stanie sprawy i o czynnościach podejmowanych w sprawie.

6.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

7.

Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu Sądowi Apelacyjnemu we Wrocławiu i Sądowi
Apelacyjnemu w Gdańsku w celu i zakresie zadań powierzonych na podstawie § 24 ust. 2 RUSP oraz zarządzenia Ministra

Sprawiedliwości z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie powierzenia wykonywania czynności związanych z projektowaniem,
wdrażaniem i utrzymywaniem systemów informatycznych obsługujących sądy powszechne (Dz.U. MS z 2016 r., poz. 81);
8.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

9.

Dane osobowe będą przechowywane do czasu usunięcia konta, a następnie na czas niezbędny do zabezpieczenia
informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń i po tym czasie
usunięte.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
w związku z realizacją zgłoszenia błędu w Portalu
Informacyjnym Sądów Powszechnych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (RODO), informujemy, iż:

1.

Administratorami Pana/Pani danych osobowych umieszczonych lub dołączonych do zgłoszenia w Portalu Informacyjnym
sądów powszechnych są:
1)

2.

Minister Sprawiedliwości w celu i zakresie realizacji zgłoszeń poprzez system service desk;

Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych oraz Inspektora Ochrony Danych dostępne są na stronie h BIP
Administratora.

3.

Celem przetwarzania danych osobowych, na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jest:
a)

umożliwienie zgłoszenia błędu;

b)

świadczenie przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu usługi II linii wsparcia użytkowników systemów
informatycznych za pośrednictwem systemu service desk Ministerstwa Sprawiedliwości;

c)

świadczenie przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku usługi I linii wsparcia użytkowników systemów
informatycznych za pośrednictwem systemu service desk Ministerstwa Sprawiedliwości;.

4.

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a
także prawo sprzeciwu, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, zażądania zaprzestania
przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli
Pana/Pani zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

5.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Pani/Pana zgłoszenia.

6.

Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

7.

Dane udostępnione przez Pana/Panią w zgłoszeniu będą podlegały udostępnieniu Sądowi Apelacyjnemu we Wrocławiu i
Sądowi Apelacyjnemu w Gdańsku w celu i zakresie realizacji zadań powierzonych na podstawie § 24 ust. 2 Rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych oraz zarządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie powierzenia wykonywania czynności związanych z projektowaniem,
wdrażaniem i utrzymywaniem systemów informatycznych obsługujących sądy powszechne (Dz.U. MS z 2016 r., poz. 81).

8.

Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały przekazaniu do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

9.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zgłoszenia, a następnie na czas niezbędny do zabezpieczenia
informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń i po tym czasie
usunięte.

Zgoda
Dokonując zgłoszenia/wysyłając formularz zgłoszenia, wyraża Pan/i na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. a - Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez administratora
określonego w pkt. 1, w celu realizacji Pana/Pani zgłoszenia.
Jednocześnie dokonując zgłoszenia/wysyłając formularz zgłoszenia potwierdza Pan/i, że ma świadomość, że dane umieszczone
w zgłoszeniu zostaną uzupełnione o dane z Portalu Informacyjnego sądów powszechnych (tj. login (pesel/kod jednostki), imię
nazwisko, adres email, ID użytkownika Portalu Informacyjnego, IP komputera użytkownika), ponieważ przetwarzanie tych danych
jest niezbędne do realizacji Pana/Pani zgłoszenia i wyraża Pan/i na to zgodę.
Potwierdza Pan, że jest świadomy praw wynikających z postanowień 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
umieszczonych w klauzuli informacyjnej.

.

