
Klauzula informacyjna  

dla osób biorących udział w procesie diagnostycznym 

w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów 

przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach 
 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w OZSS przy 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 będą przetwarzane w celu sporządzenia, na zlecenie sądu lub prokuratora, 

opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, na podstawie 

przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich na podstawie art. 

1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów oraz 

przepisów wykonawczych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. f 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 osobowe 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 osobowe będą przetwarzane przez okres potrzebny do sporządzenia opinii,  

a po jego zakończeniu zgodnie z przepisami prawa lub wewnętrznymi procedurami Sądu 

Okręgowego w Siedlcach. 

6. Zgodnie z przepisami prawa materiały pochodzące z badania, stanowiące podstawę wydania 

opinii, nie mogą być udostępniane osobom badanym. 

7. W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych odbywa się niezgodnie  

z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Sądu Apelacyjnego  

w Lublinie, który sprawuje nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w postępowaniach 

sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości. 

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

podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. 

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

międzynarodowych.  
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