Informacja Administratora Danych Osobowych
Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu
adres: ul. H. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzegu
2. Inspektorem ochrony danych (IOD) w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu jest:
Pan Paweł Dziewirz, z którym może się Pan/Pani skontaktować pisząc na
adres: pdziewirz@tarnobrzeg.so.gov.pl lub telefonując pod numer: 15 688 26 23
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
a) 6 ust. 1 lit. c RODO, tj.: wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj.:
- art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2018.23
j.t ze zm.) w zw. z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz.U.2017.2213
ze zm.)
- § 35 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2015.2316 ze zm.),
- art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy — dodany przez art. 111 ustawy z dnia
10 maja 2018 roku (Dz.U.2018.1000).
b) W celu: ochrony budynków sądowych oraz osób w nich przebywających oraz w celu
zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i zachowania w tajemnicy informacji, których
ujawnienie mogłoby narazić Sąd Okręgowego w Tarnobrzegu na szkodę,
c)

Monitoringiem wizyjnym w Sądzie objęto:

wnętrze budynku – Biuro Obsługi Interesanta, Czytelnię Akt oraz ciągi komunikacyjne w
tym korytarze,

na zewnątrz budynku – teren parkingów sądowych oraz posesji sądowej .

4. Administrator danych osobowych, może udostępnić dane osobowe przetwarzane w „Systemie monitoringu
wizyjnego Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu” upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach przepisów
prawa.
5. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres nieprzekraczający 3
miesięcy od dnia nagrania lub do czasu zakończenia prawomocnego postępowania jeżeli nagranie stanowi dowód
w postępowaniu. Zarejestrowany obraz samoczynnie kasuje się przez nadpisanie.
6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści danych na zasadach określony w art. 15 RODO
b) prawo do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach określonych w art. 18 RODO
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

