KLAUZULA INFORMACYJNA
w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego w Sądzie Rejonowym w Łańcucie

Lp.

Zakres informacji wynikający z realizacji art. 13 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 (Dz. U. UE.L.2016.119.1)
Dane dotyczące administratora: tożsamość i dane kontaktowe

1.

Administratorami danych osobowych przetwarzanych w Sądzie Rejonowym w Łańcucie są Prezes
Sądu Rejonowego w Łańcucie, ul. Grunwaldzka 10, 37-100 Łańcut, tel. 17 224 23 23, email:
sekretariat@lancut.sr.gov.pl oraz Dyrektor Sądu Okręgowego w Rzeszowie, Pl. Śreniawitów 3, 35959 Rzeszów, tel. 17 875 63 23, email: dyrektor@rzeszow.so.gov.pl - w zakresie realizowanych
zadań.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

2.

Administratorzy danych wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość
przetwarzania danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Łańcucie, z którym można się
skontaktować:
1) listownie: Sąd Okręgowy w Rzeszowie, Plac Śreniawitów 3, 35-959 Rzeszów,
2) e-mail: iod@rzeszow.so.gov.pl.
3) telefonicznie: 17 875 62 24
Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
Sąd Rejonowy w Łańcucie przetwarza dane osobowe w postaci nagrania obrazu w celu zapewnienia
bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia Skarbu Państwa, a także
zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Sąd Rejonowy w Łańcucie
na szkodę.

3.

Monitoring obejmuje ciągi komunikacyjne wewnątrz budynku Sądu Rejonowego w Łańcucie, w tym
korytarze i klatki schodowe oraz na zewnątrz obszar wokół budynku, w tym wejścia do budynku.
Sąd Rejonowy w Łańcucie przetwarza dane osobowe na podstawie art. 222 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 16 grudnia
2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r.
Prawo o ustroju sądów powszechnych.

4.

Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią –
w sytuacji przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Nie dotyczy
Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców

5.

Organy publiczne, instytucje i inne podmioty, które są właściwe do podejmowania czynności
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku, w tym w budynku Sądu Rejonowego mogą
uzyskać dostęp lub otrzymać dane osobowe.
Organy publiczne, które prowadzą właściwe postępowania, na potrzeby których Sąd przekazał
właściwe nagranie.

6.

Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego
stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust.
1 akapit drugi RODO, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz
o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych
Administrator danych osobowych nie przekazuje zgromadzonych danych osobowych do państwa
trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
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Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, lub kryteria ustalania tego okresu

7.

Okres przechowywania nagrań jest ograniczony pojemnością nośnika danych, jednakże nie
przekracza on 3 miesięcy od dnia nagrania, a po tym terminie dane są usuwane przez ich nadpisanie
(nie dotyczy to sytuacji, kiedy nagranie Sąd przekazał w celach dowodowych do właściwego
postępowania lub gdy Administrator powziął informację, iż może ono stanowić dowód w takim
postępowaniu).
Informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących
osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia
danych

8.

9.

Posiadacie Państwo prawo do informacji o sposobach i zasadach przetwarzania danych przed
rozpoczęciem przetwarzania, żądania od administratora potwierdzenia przetwarzania swoich danych
osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, z zastrzeżeniem, że niektóre z tych
praw podlegają ograniczeniu z uwagi na fakt, iż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych
przez Sąd Rejonowy w Łańcucie jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Mając na uwadze specyfikę danych
przetwarzanych w systemie rejestracji obrazu informujemy, że realizacja uprawnień może się związać
z koniecznością przedstawienia informacji o czasie nagrania.
Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) czy
przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania
Nie dotyczy
Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

10.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (postępowanie skargowe reguluje ustawa z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych, więcej informacji znajduje się na stronie https://www.uodo.gov.pl).
Informacje dotyczące podania danych osobowych - czy jest wymogiem ustawowym lub
umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest
zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych

11. Podanie danych osobowych, w przypadku danych przetwarzanych w monitoringu wizyjnym w Sądzie
Rejonowym w Łańcucie, jest wymogiem ustawowym, gdyż przetwarzanie danych osobowych
następuje w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa. W Sądzie
Rejonowym w Łańcucie znajdują się informacje dot. monitorowania przy wykorzystaniu kamer.

12.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym
mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz - przynajmniej w tych przypadkach - istotne informacje
o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego
przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu.

Łańcut, dnia 20 maja 2021 roku
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