SĄD REJONOWY W ŻORACH
al. Jana Pawła II Nr 15 44-240 Żory, tel. 32 4759601
NIP 651-16-02-565, REGON 277920183

Klauzula informacyjna - art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Sąd Rejonowy w Żorach, al.
Jana Pawła II 15, 44-240 Żory, adres e-mail: sad@zory.sr.gov.pl (dalej jako „ADO”).
2. ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym/którą można się skontaktować pod
adresem al. Jana Pawła II 15, 44-240 Żory, adresem mailowym iod@zory.sr.gov.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z realizacją
złożonego wniosku o udzielenie informacji publicznej.
4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty, którym przysługuje takie
uprawnienie.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane
międzynarodowej na podstawie: NIE DOTYCZY

do

państwa

trzeciego/organizacji

a. decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony .................…
b. prawnie wiążącego i egzekwowalnego instrumentu między organami lub podmiotami
publicznymi w postaci .........;
c. wiążących reguł korporacyjnych …........... zatwierdzonych przez organ nadzorczy;
d. standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską …........
e. standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez organ nadzorczy i
zatwierdzonych przez Komisję Europejską ..............;
f. zatwierdzonego przez organ nadzorczy kodeksu postępowania ..................;
g. certyfikatu ochrony danych osobowych .......................;
h. zezwolenia organu nadzorczego na klauzule umowne … (*klauzule umowne między
ADO lub procesorem a ADO, procesorem lub odbiorcą danych w państwie trzecim
lub organizacji międzynarodowej);
i.

zezwolenia organu nadzorczego na postanowienia administracyjne między organami
lub podmiotami publicznymi.
6. może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego …....
– NIE DOTYCZY.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązującej w
okręgu Sądu Okręgowego w Gliwicach Instrukcji kancelaryjnej.

8. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania
poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia
danych.
9. z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją przysługuje Pani/Panu prawo
wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, bez podania przyczyny jest Pan/Pani
uprawniona do wniesienia sprzeciwu, gdy dane wykorzystywane są do celów marketingu
bezpośredniego.
10. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.

