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Klauzule informacyjne o przetwarzaniu danych
osobowych przez Sąd Rejonowy w Lipsku

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie 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 (określane jako "RODO", "GDPR" lub "Ogólne
Rozporządzenie o Ochronie Danych").
Nałożyło ono na Administratorów Danych Osobowych obowiązki udzielania osobom
fizycznym na nowych zasadach wszelkich informacji w sprawie przetwarzania ich danych
osobowych w ramach prowadzonej przez Administratora działalności.

W związku z powyższym podajemy do Państwa wiadomości informacje, o których mowa w
art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Klauzule informacyjne o przetwarzaniu danych osobowych przez Sąd
Rejonowy w Lipsku:

Klauzula informacyjna wymiar sprawiedliwości 2019

Klauzula informacyjna skargi i wnioski 2019

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w monitoringu wizyjnym

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w nagraniach rozmów
telefonicznych

Klauzula informacyjna dla pracowników sądu 2019

Klauzula informacyjna w rekrutacji 2019 BIP

Klauzula informacyjna praktyka studencka 2019

Klauzula informacyjna kuratorzy społeczni w SR 2019

Klauzula informacyjna ławnicy 2019

Klauzula informacyjna sprzedaż lub przekazanie majątku SR 2019
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