
Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych   
w systemie nagrywania połączeń telefonicznych 

  

Informacja zgodnie z art. 13 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), dalej RODO.  

  

I. Tożsamość i dane kontaktowe Administratora   

 
Administratorem danych osobowych jest Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą  
w Świdniku, reprezentowany przez Prezesa Sądu, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 
Świdnik.  
  

II. Inspektor ochrony danych  

 

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 i podstawa prawna przetwarzania danych  

 

Cel przetwarzania: zapewnienie i poprawa jakości obsługi interesantów oraz zapewnienie bezpieczeństwa 

i porządku publicznego.  

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: zgoda osoby dzwoniącej do sądu wyrażona przed 

rozpoczęciem rozmowy.  

  

IV. Okres przechowywania danych  

 

Nagrania przechowywane są do czasu zapełnienia nośnika na którym są zapisywane Po zapełnieniu 

nośnika najstarsze nagrania są nadpisywane. W przypadku, w którym nagrania stanowią dowód  

w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą one 

stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu uzyskania informacji o wyjaśnieniu 

sprawy lub zakończeniu postępowania.  

  

V. Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców:   

 

Zarejestrowane rozmowy będą udostępniane jedynie osobom i organom do tego upoważnionym na 

podstawie przepisów prawa.  

  

 

 



VI. Prawa osób, których dane są przetwarzane:  
 
W związku z przetwarzaniem przez Sąd Państwa danych osobowych mają Państwo prawo do złożenia 
wniosku o:  
• dostęp do danych,  
• sprostowanie (poprawienie) danych, które są nieprawidłowe lub niekompletne,  
• usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie,  
• ograniczenie przetwarzania w przypadku wątpliwości co do prawidłowości danych lub zasadności 

ich przetwarzania,  
• przeniesienie danych do innego administratora, o ile dane przetwarzane są na podstawie zgody  

i w sposób zautomatyzowany.  
 

Osoba, której dane są przetwarzane posiada prawo do złożenia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec 
przetwarzania jej danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest interes publiczny lub prawnie uzasadniony 
interes Administratora. Administrator nie będzie już mógł przetwarzać tych danych osobowych, chyba, że 
wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, które według prawa 
uznaje się za nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do 
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.  
W tych przypadkach, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane 
dotyczą, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, w tych przypadkach, gdy przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa.  
  
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:  
 
Przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji obsługi telefonicznej i odbywa się na podstawie 
dobrowolnej zgody. Konsekwencją braku wyrażenia zgody na nagrywanie rozmowy jest brak możliwości 
jej przeprowadzenia. W takim przypadku prosimy kontaktować się z sądem pisemnie, za pośrednictwem 
poczty e-mail lub skrzynki ePUAP.  
  
IX. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu:  
 
Administrator nie będzie podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilować 
przetwarzanych danych osobowych.  


