KLAUZULA INFORMACYJNA – dotycząca umowy cywilnoprawnej zawieranej z
osobą fizyczną
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Pińczowie

z siedzibą ul. 3 Maja 12a, 28-400 Pińczów. Obowiązki Inspektora Ochrony Danych w Sądzie
Rejonowym w Pińczowie wykonuje Inspektor Sądu Okręgowego w Kielcach (adres e-mail:
iod@kielce.so.gov.pl), tel.: (41) 34 02 558 .
2.

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest

realizacja

umowy

cywilnoprawnej. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a
i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom

upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów.
5.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji

międzynarodowej.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne a konsekwencją
niepodania

danych

osobowych

będzie

niemożność

zawarcia

i

realizacji

umowy

cywilnoprawnej z Sądem Okręgowym w Kielcach.
3.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Administratora Danych

dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo
do przenoszenia danych.
4.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu

określonego w pkt. 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.
5.

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych przysługuje

Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
6.

Pani/Pana

dane

osobowe

nie

będą

przetwarzane

w

celach

z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

związanych

zapoznałem/zapoznałam się z treścią:
………………………………………….
(data i czytelny podpis)

