
Informacja Administratora Danych Osobowych 

dla osób składających skargi, wnioski i petycje 

Na podstawie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej zwanym rozporządzeniem RODO, informuję, że: 

I. Administrator danych 

 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest organ Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie  
z siedzibą w Świdniku ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik  właściwy do rozpatrzenia 
Pani/Pana wniosku, skargi lub petycji, którym, w zależności od przedmiotu Pani/Pana wniosku lub skargi, jest:  
Prezes Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,  
albo  
Dyrektor Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,  
 
II. Inspektor ochrony danych osobowych 

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się 

we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych: 

• mailowo na adres: iod@lublin-wschod.sr.gov.pl,  

• ePUAP:https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalogspraw/opisuslugi/skargi- 

               wnioski-zapytania-do-urzedu/SRLublinWschod,  

• korespondencyjnie, na adres administratora danych.  

 
III. Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania 

 
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679 
(obowiązek prawny administratora) w celach: 

• rozpoznania Pani/Pana wniosku ,skargi lub petycji, zgodnie z przepisami rozdziału 5a  ustawy  
   z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (DZ.U.2019.poz.52t.j.);  

• rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących 
   działalności sądów powszechnych (Dz.U.2012. poz.524);  

• ustawy o petycjach (Dz.U.2018r. poz.870);  

• wykonania obowiązków dotyczących sposobu postępowania z materiałami archiwalnymi i inną  
   dokumentacją, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie  
   archiwalnym i archiwach. (Dz.U.2020. poz.164 tj.) 
 
 
 
 



IV. Odbiorcy danych osobowych 

 
Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie 
przepisów prawa, bądź stosownie do wyrażonej przez Panią/Pana zgody. 
 
V. Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej 
 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych  
 
VI. Okres przechowywania danych osobowych 
 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalany według przepisów prawa, stosownie do 
kategorii sprawy – dokumentację dotyczącą rozpatrywania skarg i wniosków przechowuje się przez  
okres 5 – 50 lat od rozpatrzenia skargi lub wniosku, w zależności od przedmiotu i wagi sprawy. 
 
VII. Przysługujące prawa 
 

Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia  
lub ograniczenia przetwarzania. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych. Posiada Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego 
rozporządzenia RODO: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 
 
VIII. Wymóg podania danych 
 
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym tj. przyjmowania oraz rozpatrywania skarg  
i wniosków a brak podania danych osobowych spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpatrzenia. 
 
IX. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu 
 
W związku z funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych w resorcie sprawiedliwości niektóre 
przetwarzane przez Administratora Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane. 


