OŚWIADCZENIE
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych:
 w celu niezbędnym do rozliczenia (wypłaty) wynagrodzenia (należności) w związku z
orzeczeniem / zarządzeniem Sądu Okręgowego w Białymstoku *,
 w celu przekazania informacji o uzyskanych przychodach do właściwego urzędu
skarbowego *.
………………………………………………………..
(miejscowość, data, czytelny podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA WYPŁATY NALEŻNOŚCI W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych, dalej: RODO), informujemy:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sąd Okręgowy w Białymstoku
(z siedzibą przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, 15-950 Białystok) lub Prezes Sądu
Okręgowego w Białymstoku w zakresie realizowanych zadań.
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. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w celu w celu rozliczenia
(wypłaty) wynagrodzenia (należności) / przekazania informacji o uzyskanych
przychodach do właściwego urzędu skarbowego*.
4. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO
w związku z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów
powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 ze zm.), ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) oraz odpowiednimi
przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do rozliczenia
wynagrodzenia (należności) / przekazania informacji o uzyskanych przychodach do
właściwego urzędu skarbowego*, wobec tego są Państwo zobowiązani do ich podania,
a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji celu określonego w
pkt. 3.
*niepotrzebne skreślić

6. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa
odpowiednio stosowane:
a) dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
b) usunięcia danych – w zakresie, w jakim prawo to nie jest wyłączone na podstawie
odrębnych przepisów,
c) ograniczenia przetwarzania – w zakresie, w jakim prawo to nie jest wyłączone
na podstawie odrębnych przepisów,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (dane kontaktowe: dostępne na stronie: www.uodo.gov.pl) w przypadku,
gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące
ochrony danych osobowych.
7. Ponadto przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody (art. 6 ust 1 lit. a RODO) przed jej cofnięciem.
8. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
9. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom
upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów lub podmiotom przetwarzającym
dane w imieniu administratora danych.
10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
11. Państwa dane osobowe będą przechowywane i archiwizowane przez okresy wynikające
z przepisów prawa lub przez okres niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek
prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń lub
ochrony przed nimi.

