Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia 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:
Administratorem Danych Osobowych jest
Prezes Sądu Rejonowego w Pleszewie
Adres: 63-300 Pleszew, ul. Malińska 21
Nr telefonu: 62 742 94 88
E-mail: ado@pleszew.sr.gov.pl
Inspektorem Ochrony Danych jest
pani Magdalena Olech
E-mail: iod@kalisz.so.gov.pl
Przetwarzamy dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w wiadomości e-mail
– podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów
administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony.
Dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie
mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego aby odpowiedzieć na pytanie.
Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
W związku z funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych w resorcie sprawiedliwości, niektóre
dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Pani/Pana dane nie będą profilowane.
Informujemy także, że w Sądzie Rejonowy w Pleszewie (w obu budynkach) funkcjonuje monitoring
wizyjny (bez rejestracji dźwięku).
Przetwarzanie danych osobowych za jego pomocą wynika z prawnie uzasadnionego interesu
administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i interesantów, ochrony i kontroli
mienia a także przestrzegania porządku publicznego na terenie Sądu Rejonowego w Pleszewie.
Nagrania przechowywane są przez okres nie przekraczający 7 dni od daty nagrania. Jeżeli nagranie
stanowi dowód w postępowaniu, powyżej wskazany termin przetwarzania ulega przedłużeniu do
czasu zakończenia prawomocnego postępowania. Po upływie wyżej wskazanych okresów
przetwarzania nagrania z monitoringu ulegają zniszczeniu, o ile inne przepisy nie wskazują inaczej.
Nagrania mogą być udostępniane innym organom (m.in. policja, prokuratura, inny sąd) tylko na ich
pisemny wniosek skierowany do Administratora Danych Osobowych.

