
Klauzula informacyjna 

dla osób składających skargi i wnioski  

do Sądu Okręgowego w Siedlcach 
 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Sądzie Okręgowym   

w Siedlcach jest Prezes Sądu Okręgowego w Siedlcach, z siedzibą w Siedlcach, ul. Sądowa 2,  

08-100 Siedlce. 

 

Administrator informuje, że: 

1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) realizowany jest za pośrednictwem adresu 

mailowego: iod@siedlce.so.gov.pl. 

2. Pani/Pana dane są przetwarzane w celu rozpoznania skargi lub wniosku na podstawie  

art. 41a-41e ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy  

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisów 

wykonawczych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c 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 – RODO),   

3. Pani/Pana dane są przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Sądu 

Okręgowego w Siedlcach oraz osoby umocowane na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być jedynie osoby i podmioty umocowane na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane w celu 

świadczenia usług na zlecenie Administratora. 

5. Pani/Pana dane przetwarzane przez okres rozpoznania skargi lub wniosku. Po zakończeniu 

procesu dane będą przechowywane przez okres określony w przepisach prawa lub 

wewnętrznych procedurach Sądu Okręgowego w Siedlcach.  

6. Przysługuje Pani/Panu, na zasadach określonych w RODO i przepisach prawa krajowego, 

prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, a także wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania. 

7. Realizacja praw, o których mowa w punkcie 5 możliwa jest za pośrednictwem Inspektora 

Ochrony Danych Sądu Okręgowego w Siedlcach (iod@siedlce.so.gov.pl) lub poprzez złożenie 

wniosku bezpośrednio do Oddziału Administracyjnego.  

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym 

podejmowaniem decyzji w tym w oparciu o profilowanie. 

10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji 

międzynarodowych. 
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