KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI
O UWIERZYTELNIANIE DOKUMENTÓW
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, dalej: RODO)
informujemy:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezes Sądu Okręgowego
w Białymstoku (z siedzibą przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, 15-950 Białystok).
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Okręgowym w Białymstoku możliwy
jest pod adresem do korespondencji: Sąd Okręgowy w Białymstoku, ul. M. SkłodowskiejCurie 1, 15-950 Białystok lub adresem e-mail: iod@bialystok.so.gov.pl.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku
o uwierzytelnianie dokumentów przeznaczonych do użytku za granicą na podstawie
§ 20 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002 r.
w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego
postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych (Dz.U. 2002 nr
17 poz. 164 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom
upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów lub podmiotom przetwarzającym
dane w imieniu administratora danych.
5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
zgodnie obwiązującymi przepisami.
7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe dostępne na stronie: www.uodo.gov.pl).
jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub
inne przepisy w zakresie ochrony danych osobowych.
8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt. 3, a po tym czasie do celów archiwizacji przez okres oraz w zakresie
wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
9. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

