
Klauzula informacyjna dla osób składających wnioski o 

udostępnienie informacji publicznej 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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 (ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych) informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych zebranych w procesie nagrywania 

rozmów telefonicznych przychodzących do Sądu Rejonowego w Gdyni jest 

Prezes Sądu Rejonowego w Gdyni, z którym kontaktować się można 

korespondencyjnie pod adresem do Sąd Rejonowy w Gdyni Pl. Konstytucji 5, 

81-354 Gdynia lub adresem e-mail: administracja@gdynia.sr.gov.pl 

 

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem do 

korespondencji: Sąd Rejonowy w Gdyni Pl. Konstytucji 5, 81-354 Gdynia , 

lub adresem e-mail: iodo@gdynia.sr.gov.pl.  

 

 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji złożonego 

wniosku o udostepnienie informacji publicznej na podstawie art. 2 ustawy z 

dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej oraz art. 6 ust. 

1 lit. c RODO, 

 

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do 

realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w 

zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, 

 

 

5. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych mają 

Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

oraz prawo do przenoszenia danych. Ponadto mają Państwo prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych 

osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,  

 

6. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom 

upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów,  

 

 

7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego/organizacji międzynarodowej,  

 

8. Podanie przez Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie 

obowiązujących regulacji prawnych, przy czym konsekwencją odmowy 

podania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji skargi/wniosku, 

 

 

9. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 

tym profilowaniu. 
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