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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  

zleceniobiorcy  

Zgodnie z art. 12 i 13 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) w związku zawarciem przez 
Panią/Pana umowy zlecenia z Sądem Rejonowym w Przysusze informujemy, że:  

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku zawarciem przez 
Panią/Pana umowy zlecenia z Sądem Rejonowym w Przysusze są Prezes Sądu Rejonowego 
w Przysusze., Al. Jana Pawła II 11., 26-400 Przysucha, tel. 48 6750371, fax. 48 6752359, 
email: administracja@przysucha.sr.gov.pl  i Dyrektor Sądu Okręgowego w Radomiu, ul. 
Warszawska 1, 26-600 Radom, email: dyrektor@radom.so.gov.pl , tel. 48 677 65 67 – w 
zakresie realizowanych zadań. 

2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego 
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za 
pośrednictwem adresu e-mail: iod@przysucha.sr.gov.pl 

3. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia umowy zlecenia oraz 
zgłoszenia zleceniobiorcy do ubezpieczenia społecznego zgodnie z ustawą z dnia  
13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.2019.300 t.j.)  

4. Administrator danych osobowych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych 
zleceniobiorców w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. 

5. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w związku z 
ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
(Dz.U.2019.300 t.j.) oraz art. 6 ust. 1 b RODO. 

6. Podanie danych przez zleceniobiorców jest wymogiem ustawowym i  koniecznym do 
realizacji celów, do jakich zostały zebrane. 

7. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym innym niż Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. 

8. Dane osobowe zleceniobiorców przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji 
wyżej określonych celów, tj. do momentu dokonania zgłoszenia zleceniobiorcy do 
ubezpieczenia społecznego, a po tym czasie przechowywane będą do celów archiwalnych 
zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt. 

9. Zleceniobiorcy posiadają prawo żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu 
do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie -  z zastrzeżeniem przepisów prawa. 

10. Zleceniobiorcy mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia niegodnego z przepisami prawa 
przetwarzania ich danych osobowych. 

11. Dane osobowe zleceniobiorców  nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie 
będą poddawane profilowaniu. 

 

mailto:administracja@przysucha.sr.gov.pl
mailto:dyrektor@radom.so.gov.pl

