
Klauzula informacyjna dla osób wchodzących na teren budynku Sądu Rejonowego 

w  Łańcucie - w związku z dokonywaniem pomiaru temperatury ciała  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L. 

2016.119) - zwanego dalej RODO informujemy: 

Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych – w zakresie realizowanych zadań, jest: 

− Prezes Sądu Rejonowego w Łańcucie, 37-100 Łańcut, ul. Grunwaldzka 10, 

− Dyrektor Sądu Okręgowego w Rzeszowie, 35- 959 Rzeszów, Pl. Śreniawitów 3,  

− Sąd Rejonowy w Łańcucie, 37-100 Łańcut, ul. Grunwaldzka 10. 

 

Inspektor ochrony danych 

Inspektor Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Łańcucie - kontakt Sąd Okręgowy 

w Rzeszowie, Plac Śreniawitów 3, 35-959 Rzeszów, e-mail: iod@rzeszow.so.gov.pl. 

 

Cel i podstawy przetwarzania 

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się 

choroby COVID-19 i zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. 

Przetwarzanie Państwa danych osobowych wynika z przepisów prawa i wydanych na 

ich podstawie decyzji, tj. w szczególności: 

− art. 6 ust. 1 lit. d) i art. 9 ust. 2 lit. i), oraz motyw 46 RODO, 

− Decyzji Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 

10 czerwca 2020 roku - znak SK.906.15.2020.UM wydanej na podstawie art. 8a ust. 5 

pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 

− art. 207 Kodeksu Pracy (j.t .Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.). 

 

Odbiorcy danych osobowych 

 Odbiorcami Państwa danych osobowych będą: 

− wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa, 

− osoby upoważnione przez Administratora danych osobowych do przetwarzania danych 

w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, 

− podmioty, którym Administrator danych osobowych zleca wykonanie czynności,                   

z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające). 

 

Okres przechowywania danych  

Państwa dane osobowe dot. temperatury ciała, co do zasady nie są rejestrowane ani 

przechowywane. Jednak w przypadku, gdy dokonany pomiar temperatury ciała uniemożliwi 

wejście na teren Sądu, fakt taki może zostać odnotowany np. w protokole rozprawy bądź 

posiedzenia lub w inny sposób utrwalony w dokumentacji prowadzonej w sądzie - wówczas 
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Państwa dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa  lub przez okres 

wskazany w obowiązującym jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz w ustawie z dnia 14 lipca 

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (j.t.Dz.U. z 2020 r., poz. 164). 

 

Prawa osób, których dane dotyczą  

Mają Państwo prawo do:  

1. prawo dostępu do swoich danych, 

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 

3. prawo do usunięcia danych osobowych,  

4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) w przypadku, gdy przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy RODO.  

6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w sprawach naruszenia 

przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie związanym ze sprawowaniem 

wymiaru sprawiedliwości, jest Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie,                                        

Pl. Śreniawitów 3, 35-959 Rzeszów. 

Prawo do usunięcia Państwa danych osobowych może zostać jednak ograniczone jeżeli ich 

przetwarzanie okaże się niezbędne: 

− do wywiązania się z prawnego obowiązku Administratora danych osobowych 

wynikającego z przepisów prawa, 

− z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie 

z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz lit. i) oraz art. 9 ust. 3 RODO,  

− do celów archiwalnych, 

-   do celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

 

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

podlegały profilowaniu.  

 

Informacja o przekazaniu do państwa trzeciego 

Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywać Państwa danych 

osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 


