
KLAUZULA INFORMACYJNA  

DLA OSÓB DZWONIĄCYCH DO SĄDU REJONOWEGO W WĘGROWIE  

(NAGRYWANIE ROZMÓW) 

       Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (RODO) informujemy: 

I. Dane kontaktowe Administratora Danych 

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezes lub Dyrektor Sądu Rejonowego 

w Węgrowie, z siedzibą w Węgrowie, przy ul. Przemysłowej 20  

II  Dane kontaktowe inspektora ochrony danych 

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Sądzie Rejonowym                   
w Węgrowie sprawuje Inspektor Ochrony Danych: Marek Czechowski email: 
iod@wegrow.sr.gov.pl lub korespondencyjnie na adres Administratora Danych Osobowych. 

 

III. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu udzielania informacji telefonicznych na 

podstawie §123 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - 

Regulamin urzędowania sądów powszechnych lub ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 

do informacji publicznej. 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda osoby 

dzwoniącej do sądu wyrażona poprzez kontynuację rozmowy. 

IV. Okres przechowywania danych 

Nagrania przechowywane są do czasu zapełnienia nośnika na którym są zapisywane. Po 

zapełnieniu nośnika najstarsze nagrania są nadpisywane. W przypadku, w którym nagrania 

stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub 

administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega 

przedłużeniu do czasu uzyskania informacji o wyjaśnieniu sprawy lub zakończeniu 

postępowania.  

V. Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców  

Dostęp do danych osobowych mogą uzyskać wyłącznie organy lub podmioty upoważnione na 

podstawie odrębnych przepisów lub podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora 

danych. 

VI. Prawa osób, których dane są przetwarzane:  

Przysługuje Państwu: prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ograniczenia 

przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe dostępne na stronie: 

mailto:iod@wegrow.sr.gov.pl


https://uodo.gov.pl/), jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. 

VII. Zamiar przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.  

VIII. Informacja o wymogu podania danych 

Przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji obsługi telefonicznej i odbywa się na 

podstawie dobrowolnej zgody. Konsekwencją braku wyrażenia zgody na nagrywanie rozmowy 

jest brak możliwości jej przeprowadzenia. W takim przypadku prosimy kontaktować się 

z sądem pisemnie, za pośrednictwem poczty e-mail lub skrzynki ePUAP. 

IX. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu 

Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji oraz profilowaniu. 

 


