
Informacja w zakresie danych osobowych  przetwarzanych w karnym postępowaniu sądowym 
  

Realizując obowiązek wynikający z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych 

osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 

125), informuję, że:  

  

I. Tożsamość i dane kontaktowe Administratora:   

 
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w karnym postępowaniu sądowym jest Sąd 
Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18,  
21-040 Świdnik.   
Administratorami danych osobowych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych obsługujących 

postępowania sądowe, w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone rejestry sądowe,  

oraz w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone urządzenia ewidencyjne (sądowe 

systemy teleinformatyczne) jest Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku  

w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej, Prezes 

Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku oraz Minister Sprawiedliwości  

w ramach realizowanych zadań.  

  

II. Inspektor ochrony danych  

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, do wykonywania zadań określonych przepisami 

RODO oraz ustawy z dnia 14 grudnia o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku  

z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125). 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 i podstawa prawna przetwarzania danych  

 

Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości oraz wykonywanie zadań z zakresu ochrony prawnej.  

Cel przetwarzania danych osobowych: Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości oraz wykonywanie zadań  

z zakresu ochrony prawnej.  

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie niezbędnym dla zrealizowania uprawnienia  

lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa:  

• ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 r. poz. 969),  

• ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 652 ze zm.),  

• ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego, (Dz. U. z 2018 r. poz. 1987 ze zm.),  

• ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1958 ze zm.),  

• ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 475 ze zm.),  

• ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi 

stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz. U. z 2014 r. poz. 24 

ze zm.).  

  

 



IV. Okres przechowywania danych  

 

Po zakończeniu postępowania sądowego dane osobowe przechowywane są i archiwizowane zgodnie  

z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie przechowywania akt spraw 

sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia (Dz.U. z 2014 r. poz. 991 

ze zm.)  

  

V. Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców:   

 

Dostęp do danych osobowych mogą uzyskać jedynie organy lub podmioty upoważnione na podstawie 

odrębnych przepisów, a także podmioty, które na podstawie zawartych przez administratora umów, 

świadczą usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności usługi sprawowania 

opieki autorskiej oraz usługi wsparcia i serwisu dla oprogramowania, w którym przetwarzane są dane 

osobowe.  

  

VI. Prawa osób, których dane są przetwarzane:  

 

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania 

lub usunięcia danych oraz prawo do ograniczenie przetwarzania.  

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku 

z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 125) w odniesieniu do danych 

osobowych zgromadzonych w postępowaniach sądowych prowadzonych na podstawie ustaw, o których 

mowa w pkt. III prawa osób, których dane dotyczą wykonywane są wyłącznie na podstawie i w zakresie 

przewidzianym przez przepisy regulujące te postępowania.  

Osoba, której dane przetwarza Sąd w postępowaniu sądowym ma prawo wniesienia skargi w przypadku 

naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych, do organu nadzorczego tj. Prezesa 

Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43, 20-076 Lublin.  

  

VII. Zamiar przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:  

 

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem 

sytuacji wynikających z przepisów prawa.  

  

VIII. Informacja o wymogu podania danych:  

 

W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych ma na celu wypełnienie obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze oraz realizowane jest w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi podanie danych jest wymogiem ustawowym.  

  

IX. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu:  

 

Administrator nie będzie podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilować 

przetwarzanych danych osobowych.  


