Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
dla osób składających wnioski o udostepnienie informacji publicznej
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Sądu Rejonowego w Świebodzinie z siedzibą Park Chopina 3,
66-200 Świebodzin.
Administrator, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych,
RODO) informuje, że:
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych kontaktować się można z Inspektorem
Ochrony Danych (IOD) za pośrednictwem adresu mailowego: iod@swiebodzin.sr.gov.pl lub pisemnie na adres: Prezes Sądu
Rejonowego w Świebodzinie, Park Chopina 3, 66-200 Świebodzin.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o udostepnienie informacji publicznej, zgodnie z
postanowieniami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych Pracowników Sądu Rejonowego
w Świebodzinie, a odbiorcami Pani/Pana danych mogą być jedynie osoby fizyczne oraz podmioty, których dostęp do danych
wynika z przepisów prawa, jak również podmioty przetwarzające dane w celu świadczenia usług na zlecenie Sądu
Rejonowego w Świebodzinie, np. usług pocztowych - pod warunkiem, że zostaną im ujawnione dane. Przez ujawnienie
należy rozumieć faktyczne przekazanie danych lub umożliwienie dostępu do danych, niezależnie od tego w jaki sposób to
następuje.
Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, tj. rozpatrzenia wniosku o udostepnienie
informacji publicznej, a następnie przez okres wynikający z przepisów prawa i wewnętrznych regulacji dotyczących
archiwizacji obowiązujących w Sądzie Rejonowego w Świebodzinie.
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
- dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- sprostowania danych Pani/Pana dotyczących (sprostowanie należy rozumieć jako poprawienie nieprawidłowych danych,
uzupełnienie niekompletnych danych, przedstawienie dodatkowych informacji, przy czym uzupełnienie danych nie może
obejmować danych, które byłyby nadmierne. Przedmiotem uzupełnienia nie mogą być dane, które są nieprawidłowe);
- usunięcia danych Pani/Pana dotyczących, w przypadku gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
- ograniczenia przetwarzania danych Pani/Pana dotyczących, w przypadku kwestionowania prawidłowości danych lub w
przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych będzie niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwi się usunięciu tych
danych.
Każde z ww. żądań będzie przez Administratora rozpatrzone zgodnie z przepisami RODO.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe dostępne
na stronie: https://uodo.gov.pl/), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani /Pana danych osobowych narusza przepisy
RODO.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże w przypadku zaistnienia konieczności
wydania w Pani/Pana sprawie decyzji administracyjnej związanej z Pani/Pana wnioskiem o udostepnienie informacji
publicznej, może zaistnieć potrzeba uzupełnienia danych osobowych, o ile nie zostaną one podane we wniosku – stosownie
do wymagań wynikających z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postepowania administracyjnego.
Nie będą wobec Pani/Pana podejmowane decyzje, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu
(decyzje bez udziału człowieka), w tym profilowaniu, wywołujące wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób
istotnie na Panią/Pana wpływające.

