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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

W NAGRANIACH ROZMÓW TELEFONICZNYCH 

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA 

Administratorami danych osobowych przetwarzanych w nagraniach rozmów telefonicznych w Sądzie Rejonowym w Lipsku  są  w zakresie 
realizowanych zadań Prezes Sądu Rejonowego w Lipsku, ul. Partyzantów 1, 27-300 Lipsko, tel. 48 378 44 60, 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 . 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz z 

wykonywaniem praw podmiotów danych za pośrednictwem adresu email: iod@lipsko.sr.gov.pl . 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA 

a)      udzielanie przez sądy informacji telefonicznych na podstawie § 123 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 

r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych; podstawa prawna przetwarzania zawarta jest w art. 6 ust. 1 lit e RODO, i wynika z uprawnienia 

Prezesa Sądu zawartego w  § 123 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów 

powszechnych pod warunkiem uzyskania zgody, o której mowa  § 123 ust. 7 i 8 tego rozporządzenia, tj. złożenie oświadczenia poprzez wyraźne 

działanie potwierdzające w postaci kontynuowania rozmowy, 

b)      zapewnienie porządku i bezpieczeństwa przy użyciu usługi przechowywania zarejestrowanych nagrań  - podstawa prawna przetwarzania 

zawarta jest art. 6 ust. 1 c RODO w związku §31 ust. 1 oraz 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. Regulamin 

urzędowania sądów powszechnych – obowiązki prawne Dyrektora związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku w obiektach sądowych 

oraz odpowiedzialność za mienie Skarbu Państwa. 

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH 

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione odpowiednim organom prowadzącym postępowanie przygotowawcze lub dla celów 

postępowania sądowego,  w tym wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń w przypadkach przewidzianych przepisami 

prawa. 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH I KRYTERIUM JEGO USTALENIA 

Okres przechowywania nagrań jest ograniczony pojemnością rejestratora dźwięku, jednakże nie przekracza on 90 dni od dnia nagrania, a po tym 

terminie dane są usuwane przez ich nadpisanie (termin usunięcia danych ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania 

prowadzonego na postawie przepisów prawa lub gdy Administrator powziął informację, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu). 

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 osobowych jest art. 6 ust. 1 c oraz 1 e RODO. Mając na uwadze specyfikę danych 

przetwarzanych w systemie rejestracji dźwięku informujemy, że realizacja uprawnień może się związać z koniecznością przedstawienia informacji 

o czasie nagrania i wskazania numeru telefonu. 

PRAWO DO ZASKARŻENIA NIEGODNEGO Z PRAWEM PRZETWARZANIA DO ORGANU NADZORCZEGO 

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 

http://www.uodo.gov.pl  z zastrzeżeniem przepisów prawa ograniczających nadzór Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych nad operacjami 

przetwarzania dokonywanymi przez sądy w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości. 

INFORMACJA O OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w przypadku kontaktowania się z Sądem w celu uzyskania informacji w sprawie. 

W przypadkach określonych w §123 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych podanie danych może być wymogiem wynikającym z 

przepisów prawa. System obsługujący centralę telefoniczną informuje osobę telefonująca przez odtworzenie odpowiedniego nagrania, o tym, że 

rozmowa telefoniczna jest nagrywana, warunkiem kontynuowania rozmowy telefonicznej jest złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na jej 

nagrywanie, a wyrażenie zgody następuje poprzez dobrowolne kontynuowanie rozmowy przez osobę telefonującą do sądu. Niezłożenie 

oświadczenia o wyrażeniu zgody na nagrywanie rozmowy telefonicznej poprzez wyraźne działanie potwierdzające - przerwanie połączenia - 

spowoduje, że rozmowa nie zostanie zarejestrowana. 

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI I 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. 
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