KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ŁAWNIKÓW
Realizując obowiązki określone w 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 przetwarzan ie m danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych ora z uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO, informujemy, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Turku,

Pre zes,

Dyrektor sądu z sied z ibą przy Legionów Polskich 4, t elefon 63 278 57 60 wew. 22, adres e-mail
- administracja@turek.sr.gov.pl oraz Minister Sprawiedliwości, każdy ze wskazanych zgodnie
z kompetencjami określonymi w Ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów
powszechnych (Dz.U.2018. 23 ze zm.).
Przetwarzanie Pan i/Pana danych osobowych będ zie się odbywać na podstawie art.
6 ust. 1 p. c, art. 9 ust. 2 p. f oraz art. 10 RODO, w cel u realizacji obowiązków wynikającego z
przepisów prawa w zw i ązk u z powołaniem i wykonywaniem przez Panią/Pana funkcji ławnika.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym .
Pan Sławomir Ratajkiewicz j est insp ektorem ochrony danych w Sądzie Rejonowym
w Turku, a jego dan e kontaktowe to e-mail: iod@turek.s r.gov.pl.
Pani/Pana dane osobowe b ędą przechowywane prz ez okres 50 lat, a następnie zostaną
przekazane do Archiwum Państwowego .
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swo ich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarza nia, prawo do cofnięcia
zgody, prawo do przenoszen ia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych.
Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane odbiorcom danych takim
jak są dy powszech ne oraz zostaną upublicznione w sposób i w zakres ie okreś lonym przepisami
prawa. Ponadto mogą być powierzane podmiotom realizującym zadania w za kresie usług np.
IT.

Przetwarzanie Pani/Pana danych nie będz ie podstawą podejmow ania decyzji w sposób
zautomatyzowany w tym profilowania .
W zakresie, w jakim przetwarzan ie danych osobowych nie dotyczy sprawowania przez
Sąd wymiaru sp rawiedliwości ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Skargi

na

przetwarzania

danych

przez sąd

w

ramach

sprawowania

sprawiedliwości można składać do Prezesa Sądu Okręgowego w Koninie.

wymiaru

