
KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. dla osób składających petycje w Sądzie Rejonowym w Łańcucie, 

2. dla osób składających skargi i wnioski w Sądzie Rejonowym w Łańcucie, 

3. dla osób składających wnioski o udostępnienie informacji publicznej lub o ponowne 

wykorzystanie informacji sektora publicznego w Sądzie Rejonowym w Łańcucie, 

4. w związku z nawiązaniem stosunku pracy z Sądem Rejonowym w Łańcucie, 

5. w związku z odbywaniem stażu i praktyki przez stażystów, studentów oraz aplikantów 

w Sądzie Rejonowym w Łańcucie, 

6. w związku ze stosowaniem monitoringu głosowego w Sądzie Rejonowym w Łańcucie. 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych – w zakresie realizowanych zadań są 

odpowiednio:  

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

17 224 23 23, email: sekretariat@lancut.sr.gov.pl lub, 

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

17 875 63 23, email: dyrektor@rzeszow.so.gov.pl, 

− Minister Sprawiedliwości , Al. Ujazdowskie 11, 00-95 Warszawa;  tel. 22 52 12 888              

(w przypadku realizacji zadań związanych z zatrudnieniem). 

 

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 

1. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego 

z przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 o petycjach, 

2. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz realizacja 

obowiązków w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, 

tj. obsługa skarg i wniosków, w tym udzielanie odpowiedzi na skargi i wnioski, 

przekazywanie skarg i wniosków do właściwych organów, 

3. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. obsługa wniosków 

o udostępnienie informacji publicznej lub o ponowne wykorzystanie informacji sektora 

publicznego, w tym udzielanie odpowiedzi na wnioski, wydawanie decyzji 

administracyjnych, 

4. realizacja zadań związanych z zatrudnieniem, w tym m. in. realizacja obowiązków 

wynikających z kodeksu pracy, obowiązków podatkowych, obowiązków prawnych 

wynikających z obsługi PPK, 

5. realizacja umowy bądź porozumienia zawartego w związku z odbywaniem stażu bądź 

zajęć praktycznych podczas aplikacji lub praktyki zawodowej, 

6. udzielanie przez sądy informacji telefonicznych na podstawie § 123 ust. 6 

Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. - Regulamin 

urzędowania sądów powszechnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa i porządku 

w obiektach sądowych. 

 

Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania 

danych osobowych, w tym przysługujących Pani/Panu praw, znajduje się w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie www.lancut.sr.gov.pl 
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