I. Administrator danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania
I. Administrator danych osobowych, jakim jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Śródmieścia Agata
Kwolek Kancelaria Komornicza we Wrocławiu ul. Św. Mikołaja 51/52 informuje niniejszym, że Przetwarza Pani/Pana dane
osobowe w celu realizacji zawartej umowy (podstawa z art..6 ust..1 lit..b 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 ).
II. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione następującym kategoriom podmiotów, o ile wiąże się to z wykonywaniem
zawartej umowy lub obowiązków administratora nałożonych przez przepisy prawa w związku z jej zawarciem:
–
administrator systemu komputerowego,
–
dostawcy usług hostingowych
–

w zakresie świadczenia niezbędnych usług serwisowych - dostawcy oprogramowania,

–

podmioty świadczące usługi związane z przechowywaniem zasobów archiwalnych

–

usługodawcy świadczący usługi polegające na niszczeniu nośników danych zarówno w postaci papierowej jak i
elektronicznej

III. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
IV. Okres przechowywania danych
Dane zawarte w umowie i dokumentacji związanej z jej wykonaniem (faktury, reklamacje etc.) przechowywane są przez czas
trwania umowy, co najmniej przez okres 7 lat od utworzenia dokumentacji objętej przepisami z zakresu prawa podatkowego,
dla celów dowodowych.
V. Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) prawo do usunięcia danych.
Jeżeli zdaniem Pani/Pana nie ma podstaw do przetwarzania jej/jego danych osobowych przez administratora, może Pani/Pan
zażądać ich usunięcia.
d) ograniczenia przetwarzania danych
Może Pani/Pan zażądać, aby administrator ograniczył przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich
przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z nią/nim działań, jeżeli uważa Pani/Pan, że administrator ma
nieprawidłowe dane lub przetwarza je bezpodstawnie; lub też, jeżeli nie chce Pani/Pan, żeby administrator usunął te dane, bo
są Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu
względem przetwarzania danych.
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Ma Pan/Pani także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest
administratorowi niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej
mu władzy publicznej. Należy wtedy wskazać administratorowi swoją szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przez
administratora przetwarzania objętego sprzeciwem. Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach,
chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania przez niego danych Pani/Pana są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub też że
dane Pani/Pana są administratorowi niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
f) prawo do przenoszenia danych:
Ma Pani/Pan prawo otrzymać od administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do
odczytu maszynowego (np..format „.csv”) swoje dane osobowe, które dostarczyła Pani/Pan administratorowi na podstawie
umowy lub swojej zgody. Może Pani/Pan też zlecić administratorowi przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeżeli uważa Pani/Pan, że administrator przetwarza Pani/Pana dane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie
skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego
h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które administrator przetwarza
na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przed jej wycofaniem.
W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie pod adres e-mail:wroclaw1@komornik.pl

zadzwonić pod numer: 713429191, lub udać się lub przesłać żądanie pisemnie do kancelarii administratora : Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym dla Wrocławia – Śródmieścia Agata Kwolek,
50-127 Wrocław ul. Św. Mikołaja 51/52

Należy pamiętać, że w celu rozpatrzenia żądania konieczna jest uprzednia identyfikacja tożsamości skarżącego.
VI. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych jest:
• warunkiem zawarcia umowy - w zakresie danych podstawowych, niezbędnych do zawarcia umowy i wykonania ustawowych

obowiązków administratora np. jako podatnika – do danych tych należą imię i nazwisko strony umowy lub jej nazwa, PESEL( jeśli
dotyczy), NIP, adres lub siedziba,
• dobrowolne - w zakresie służącym organizacyjnej obsłudze stosunku umownego – numer rachunku bankowego, adres do
korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, dane o wykształceniu, kompetencjach i uprawnieniach zawodowych,
dane (imię i nazwisko) pracowników upoważnionych do obsługi podpisanej z administratorem umowy ( wówczas osoby te należy
zapoznać z niniejszym zawiadomieniem)
Jeżeli nie poda Pani/Pan danych będących warunkiem zawarcia umowy – nie dojdzie do jej zawarcia. Niepodanie informacji o
zmianie danych tej kategorii lub podanie danych nieprawdziwych może stać się podstawą do rozwiązania umowy.
Niepodanie danych, których podanie jest dobrowolne może stać się podstawą do niezawarcia umowy, jeżeli miałoby to istotnie
utrudnić administratorowi wykonanie tej umowy lub uniemożliwić ocenę kwalifikacji Pani/Pana do wykonania określonych
umową usług albo jakość tych kwalifikacji podważyć.
VII. W ramach zawartej umowy administrator nie pozyskuje danych Pani/Pana od innych podmiotów.

