
Klauzula informacyjna w związku ze stosowaniem monitoringu głosowego w Sądzie Rejonowym 

w Łańcucie 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - Dz.Urz.UE.L. 2016.119.1) - zwanego dalej 

RODO informujemy: 

Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych – w zakresie realizowanych zadań - jest: 

 Prezes Sądu Rejonowego w Łańcucie , 37- 100 Łańcut, ul. Grunwaldzka 10 lub,  

 Dyrektor Sądu Okręgowego w Rzeszowie , 35- 959 Rzeszów, Pl. Śreniawitów 3. 

 

Inspektor ochrony danych 

Inspektor Ochrony Danych, Sąd Okręgowy w Rzeszowie, Plac Śreniawitów 3, 35-959 Rzeszów, 

e-mail:  iod@rzeszow.so.gov.pl 

 

Cel i podstawy przetwarzania 

Sąd Rejonowy w Łańcucie przetwarza Państwa dane osobowe w postaci nagrywania rozmów 

telefonicznych zainicjowanych przez osoby dzwoniące do Sądu Rejonowego w Łańcucie w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia w Sądzie Rejonowym 

w Łańcucie oraz zachowania najwyższych standardów obsługi - w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c i e  RODO. 

 

Odbiorcy danych osobowych 

 Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: 

 organy publiczne, instytucje i inne podmioty, które są właściwe do podejmowania czynności 

związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa  i porządku, w tym w budynku Sądu Rejonowego,  

 organy publiczne, które prowadzą właściwe postępowania, na potrzeby których Sąd przekazał 

właściwe nagranie. 

 

Okres przechowywania danych  

Państwa dane osobowe przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości 

nagrań) jednak nie dłużej niż 30 dni, przy czym nie dotyczy to sytuacji, w której Sąd przekazał nagranie 

w celach dowodowych do właściwego postępowania. 

 

Prawa osób, których dane dotyczą  

Mają Państwo prawo do:  

1. żądania potwierdzenia przetwarzania danych osobowych, 

2. ograniczenia przetwarzania danych, 

3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

4. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 

2, 00 - 193 Warszawa) w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

dotyczące ochrony danych osobowych. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i poprzedzone zgodą na kontynuowanie rozmowy. 

Osoba dzwoniąca i ujawniająca dane osobowe w rozmowie, wyraża – poprzez wykonanie tej czynności 

– jednoznaczną i świadomą zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci nagrania głosu. 

Cofnięcie zgody możliwe jest w każdy momencie poprzez rozłączenie się i niekontynuowanie 

nawiązanej przez siebie rozmowy telefonicznej. 

 

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały 

profilowaniu.  

 

Informacja o przekazaniu do państwa trzeciego 

Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do 

państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 
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