Informacje dotyczące przetwarzania w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym
w Rzeszowie danych osobowych w związku z rozpatrywaniem petycji/skarg/wniosków
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
ul. Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów
tel.178604500, e-mail. sekretariat@rzeszow.wsa.gov.pl

1)

Administrator, dane kontaktowe

2)

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych e.mail: iod@rzeszow.wsa.gov.pl
telefonicznie za pośrednictwem Wydziału Informacji Sądowej
na piśmie – pocztą tradycyjną na adres Sądu

3)

Cele przetwarzania danych osobowych

Realizacja obowiązku prawnego – rozpatrywanie petycji/skarg/wniosków

4)

Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. f) RODO,
Ustawa – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (art. 29 ust. 1),
Ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych (art. 41a-41e),
Kodeks postępowania administracyjnego (Dział VIII),
Rozporządzenie Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie
organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków,
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 9 maja 2012 r. w sprawie
skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych,
Ustawa z 11 lipca 2014 r. o petycjach

5)

Odbiorcy danych

6)

Okres, przez który dane osobowe będą
przechowywane

Czas niezbędny do realizacji obowiązków związanych z rozpatrywaniem
petycji/skarg/wniosków oraz realizacji obowiązków określonych
w przepisach o archiwizacji

7)

Dostęp do danych osobowych

Wnoszącemu petycję/skargę/wniosek lub osobie trzeciej przysługuje
prawo dostępu do dotyczących go/jej danych, ich prostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania; dane nie podlegają przenoszeniu

8)

Skarga do organu nadzorczego

9)

Informacje na temat stosowania
zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
w tym profilowania

Podmioty właściwe w sprawach rozpatrywania petycji/skarg/wniosków,
w tym organy nadzoru, rzecznicy dyscyplinarni, organy ścigania, sądy,
Krajowa Rada Sądownictwa. W przypadkach określonych w przepisach
niektóre dane mogą być zamieszczane na stronie internetowej (art. 8
ustawy o petycjach) lub przekazywane stronom postępowania (art. 236
§ 4 K.p.a.)

Wnoszącemu petycję/skargę/wniosek lub osobie trzeciej przysługuje
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
- w sprawach związanych ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego,
- w sprawach dotyczących działalności pozaorzeczniczej – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych
jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych go/jej dotyczących
narusza rozporządzenie RODO (art. 77 ust. 1 RODO, art. 12b P.u.s.a.)
W stosunku do osób, do których odnoszą się petycje/skargi/wnioski nie
będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą
poddawane profilowaniu

1. Podanie danych osobowych określonych w przepisach ustawowych jest obowiązkiem prawnym
i warunkiem (formalnym) dopuszczalności postępowania inicjowanego petycją/skargą/wnioskiem.
2. Katalog danych, które podlegają udostępnieniu, określają w szczególności przepisy art. 4 i art. 5 ustawy
o petycjach, art. 63 § 2 K.p.a. i § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie
organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
3. Wnoszący petycję/skargę/wniosek jest zobowiązany do podania dotyczących go danych i danych osoby
trzeciej, w imieniu której ją składa, w szczególności imienia i nazwiska oraz adresu kontaktowego.
4. Konsekwencją niepodania danych może być pozostawienie petycji/skargi/wniosku bez rozpatrzenia (art.
7 ust. 1 ustawy o petycjach; § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie
organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków).
5. Osoba fizyczna realizująca uprawnienia określone w art. 15-21 RODO, w razie uzasadnionych
wątpliwości co do jej tożsamości, może zostać zobowiązana do złożenia dodatkowych informacji
niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą (art. 12 ust. 6 RODO).

