
Zasady realizacji obowiązku informowania o danych osobowych przetwarzanych przez Sąd Rejonowy w 

Chełmie w zakresie związanym ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości 

Na podstawie 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1), 

informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Chełmie , Al. Żołnierzy I Armii 

Wojska Polskiego 16, 22-100 Chełm reprezentowany przez Prezesa, Dyrektora Sądu Rejonowego w 

Chełmie - każdy z nich w zakresie realizowanych zadań z uwzględnieniem regulacji zawartych w 

ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2019.52 ze zm.). 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Chełmie jest Pan Jacek 

Borsukiewicz, kontakt: adres e-mail : iod@chelm.sr.gov.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu monitoringu 

wizyjnego. 

4. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w 

budynku oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłyby narazić Administratora 

na szkodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. coraz e RODO w związku art. 22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974r. Kodeks pracy (tj. Dz.U.z 2018r., poz.917ze zm.)oraz art. 54§ 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. -

Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz.U.z 2018r.,poz.23ze zm.) 

5. Dane osobowe z nagrań monitoringu wizyjnego udostępniamy:  

1) podmiotom publicznym uprawnionym do nich na podstawie obowiązujących przepisów prawa, gdy 

wystąpią do nas z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną, 

2) naszym pracownikom, przeszkolonym z zakresu ochrony danych osobowych, upoważnionym do 

przetwarzania danych osobowych, którym polecono przetwarzanie tych danych osobowych, 

3) pracownikom agencji ochrony osób i mienia, z którą mamy zawartą umowę na usługi ochrony, a która 

przetwarza je na nasze zlecenie. 

6. Dane osobowe z nagrań monitoringu wizyjnego nie są udostępniane do Państwa Trzeciego. 

7. Dane osobowe z nagrań monitoringu wizyjnego będziemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 60 

dni, a następnie je usuniemy poprzez nadpisanie danych. W uzasadnionych przypadkach, w 

szczególności gdy urządzenia monitoringu zarejestrowały zdarzenie mogące świadczyć o popełnieniu 

wykroczenia lub przestępstwa, a także na uzasadniony wniosek strony trzeciej, Prezes Sądu 

Rejonowego w Chełmie oraz Dyrektor Rejonowego w Chełmie mogą zarządzić sporządzenie kopii 

nagrania obejmującego przedmiotowe zdarzenie, o ile nagranie nie zostało wcześniej usunięte, 

będziemy przetwarzać przez okres 60 dni, a następnie zostaną one usunięte. 

8. Przysługują Pani/Panu następujące prawa w związku z danymi osobowymi z monitoringu wizyjnego: 

 Prawo dostępu do swoich danych osobowych, 

 Prawo do sprostowania swoich danych osobowych; 

 Prawo do usunięcia (Prawo do bycia zapomnianym) swoich danych osobowych, 

 Prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

 Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, 

 Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, 

 Prawo do informacji w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

 Prawo do wniesienia w każdym momencie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, adres email na stronie internetowej Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

W przypadku jeśli wystąpi Pani/Pan do nas o realizację swoich uprawnień, niezwłocznie zajmiemy się 

Pani/Pana sprawą, i nie później niż w terminie 30 dni zostanie Pani/Pan poinformowany na piśmie 

bądź w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach elektronicznie o sposobie załatwienia swojej 



 

sprawy. 

Termin ten możemy jednak przedłużyć o kolejne 2 miesiące, w przypadku gdyby Pani/Pana żądanie 

okazało się bardziej skomplikowane. Jeśli jednak wymagania ustawowe uniemożliwią realizację 

Pani/Pana uprawnień, otrzyma Pani/Pan od nas stosowane pisemne uzasadnienie. Jeżeli będziemy 

mieć uzasadnione wątpliwości co do Pani/Pana tożsamości, możemy domagać się podania 

dodatkowych informacji w celu jej potwierdzenia. Działania takie są niezbędne, aby zapobiec np. 

ujawnieniu danych osobowych osobie nieuprawnionej. 

Ponadto, w przypadku, jeśli zwróci się Pani/Pan do nas w sprawie dotyczącej przetwarzania swoich 

danych osobowych, a nasza odpowiedź nie będzie dla Pani/Pana zadawalająca, ma Pani/Pan również 

prawo do wniesienia powództwa przed właściwym miejscowo sądem powszechnym; 

9. Jeżeli Pani/Pana dane osobowe będą miały być przetwarzane w innym celu niż ten, dla którego je 

zebraliśmy, zostanie Pani/Pan o tym poinformowana/y. 

10. Sąd Rejonowy w Chełmie nie podejmuje wobec Pani/Pana danych osobowych zgromadzonych na 

nagraniach z monitoringu wizyjnego zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania. 

 

 


