Klauzula informacyjna dla osób zatrudnionych
w Sądzie Rejonowym w Lipsku
TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Administratorami Państwa danych osobowych przetwarzanych w Sądzie Rejonowym w
Lipsku
w zakresie realizacji praw i obowiązków pracodawcy są Prezes Sądu Rejonowego w
Lipsku, ul. Partyzantów 1, 27-300 Lipsko, tel. 48 37 84 460, fax. 48 366 16 39, email:
sr@lipsko.sr.gov.pl
oraz Dyrektor Sądu Okręgowego w Radomiu, ul. Warszawska 1, 26-600 Radom, tel. 48 677 65
67, email: dyrektor@radom.so.gov.pl – zakresie realizowanych zadań.
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administratorzy danych wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość
przetwarzania danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Lipsku, z którym można
skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych drogą elektroniczną
email: iod@lipsko.sr.gov.pl………………………………
CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH
Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania przez Administratorów praw i
obowiązków pracodawcy wynikających ze stosunku pracy, a podstawą przetwarzania tych
danych jest art. 221 - 223 Kodeksu pracy w związku z art. 6 ust.1 b i c RODO prowadzenie
dokumentacji pracowniczej, obsługa stosunku pracy, prowadzenie różnych form monitoringu
pracy zgodnie z Kodeksem Pracy. Sąd Rejonowy w Lipsku przetwarza również informacje o
przynależności pracowników do związków zawodowych celem odprowadzenia składki
członkowskiej z tytułu tej przynależności, co jest obowiązkiem pracodawcy wynikającym z art.
331 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. W przypadku danych osobowych
określonych w art. 221a-221b Kodeksu Pracy przetwarzanie danych może odbywać się na
postawie zgody wyrażonej przez pracownika.
INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym tylko i wyłącznie w
przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub na podstawie umów powierzenia
przetwarzania lub innych instrumentów prawnych zawieranych z podmiotami i organami
publicznymi świadczącymi na rzecz Sądu Rejonowego w Lipsku usługi, z którymi wiąże się
przetwarzanie danych osobowych, dla których Administratorem Danych jest Prezes Sądu
Rejonowego w Lipsku i Dyrektor Sądu Okręgowego w Radomiu. Odbiorcami danych są

organy publiczne i podmioty będące stronami umów cywilno-prawnych o zawieranych przez
Sąd Rejonowy w Lipsku.
OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH I KRYTERIA ICH USTALANIA
Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w
pkt. 3 celów, a po tym czasie przechowywane przez okres przechowywania dokumentacji
związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami
prawa oraz przez okresy wskazane w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, który Sąd
Okręgowy w Radomiu zobowiązany jest stosować na mocy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i
kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów
państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1743).
INFORMACJE O PRZYSŁUGUJĄCYCH PODMIOTOM DANYCH PRAWACH NA PODSTAWIE RODO
Posiadacie Państwo prawo do informacji o sposobach i zasadach przetwarzania danych przed
rozpoczęciem przetwarzania, żądania od administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie 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 jest art. 6 ust. 1 b, c RODO (obowiązki prawne przetwarzania
tych danych wg zasad ustalonych w przepisach szczególnych). Jeżeli przetwarzanie
określonych kategorii danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podmiot danych
ma prawo do jej cofnięcia w każdym momencie, jednakże jej wycofanie nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
PRAWO DO ZASKARŻENIA NIEGODNEGO Z PRAWEM PRZETWARZANIA DO ORGANU
NADZORCZEGO
Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, z zastrzeżeniem przepisów prawa odnoszących się do operacji
przetwarzania danych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości (Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych nie jest organem nadzorczym dla operacji przetwarzania danych
w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości). Szczegółowy tryb wnoszenia skargi
reguluje ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Więcej informacje
uzyskacie Państwo na stronie http://www. uodo.gov.pl

INFORMACJA O OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, gdy przetwarzanie danych
osobowych następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub
w ramach sprawowania władzy publicznej albo wymogiem umownym lub warunkiem
zawarcia umowy.
INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI ORAZ O ZAMIARZE
PRZEKAZYWANIA DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
poddawane profilowaniu. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich,
z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.

