
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH  

w ramach toczących się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku postępowań 

sądowych 

 

1. Administrator danych osobowych  
przetwarzanych w zakresie toczących 
 się przed Wojewódzkim Sądem 
Administracyjnym w Gdańsku 
postępowań sądowych. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku 
Al. Zwycięstwa 16/17   80-219  Gdańsk 

2. Komórki organizacyjne przetwarzające 
dane osobowe w zakresie toczących się 
przed Wojewódzkim Sądem  
Administracyjnym w Gdańsku 
postępowań sądowych 

Wydziały Orzecznicze  I-III, 
upoważnieni pracownicy WSA w Gdańsku 

3. Przedstawiciel komórki organizacyjnej  
przetwarzającej dane osobowe 
 

Wydział Orzeczniczy I 
Sekretariat Wydziału tel. 585244391 
Wydział Orzeczniczy II 
Sekretariat Wydziału tel. 585244392 
Wydział Orzeczniczy III 
Sekretariat Wydziału tel. 585244462 

4. Podstawa prawna przetwarzania 
danych osobowych 

Art. 6 ust.1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. f 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 (zwanego  dalej „RODO”)  w  
zw.  z  art.  1 ustawy   z dnia   25   lipca   2002   r.   
Prawo   o   ustroju   sądów administracyjnych 
(Dz.U. z 2022 r. poz. 2492 t.j.)  
 

5. Cele przetwarzania danych osobowych 
 

Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości 

6. Odbiorcy danych osobowych lub 
kategorie odbiorców 
 

Dane  osobowe  gromadzone  są w  ramach  
postępowań  sądowych toczących  się przed  
Wojewódzkim  Sądem  Administracyjnym w 
Gdańsku i  mogą  być  przekazywane  wyłącznie 
uprawnionym  organom 

7. Okres,   przez   który   dane   osobowe   
będą przechowywane,  a  gdy  nie  jest 
to  możliwe, kryteria ustalania tego 
okresu 
 

Dane  osobowe, gromadzone  w  ramach  
postępowań  sądowych toczących  się  przed 
Wojewódzkim  Sądem   Administracyjnym w 
Gdańsku, są przechowywane   przez   czas   
niezbędny   do realizacji  celu  w  jakim  zostały  
zgromadzone,  a  po  tym  czasie przez   okres   
uregulowany   przepisami   dotyczącymi   sposobu  
postępowania z aktami spraw 
sądowoadministracyjnymi 

8. Informacje na temat stosowania  
zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji, w tym profilowania 

Zautomatyzowanego podejmowania  decyzji,  w  
tym  profilowania, nie stosuje się 



 

9. Informacje   o   zamiarze   przekazania   
danych osobowych do państwa 
trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej  

Dane  osobowe gromadzone w ramach 
postępowań sądowych toczących się przed 
Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w 
Gdańsku nie  będą  przekazywane  poza teren Unii 
Europejskiej 

 

Zakres  przysługujących  Państwu  praw  oraz  sytuacje,  w których  można  z  nich  skorzystać  

wynikają  z  przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym 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. 

Mają  Państwo  prawo  wnieść  skargę  do  Prezesa  Naczelnego Sądu Administracyjnego ul. G. P. 

Boduena 3/5 00-011 Warszawa,  jeżeli  uważają  Państwo, że przetwarzanie Państwa danych 

osobowych narusza przepisy prawa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wydział Informacji Sądowej              Gdańsk, dnia 16.06.2020 r. 

WSA w Gdańsku 

 

 

 

 

Notatka służbowa 

dot. publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej WSA w Gdańsku informacji nt. przetwarzania 

danych osobowych  

 

 

 Na podstawie art. 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 

i art. 75 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z 

zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. 2019 poz. 125), uprzejmie proszę o publikację w 

Biuletynie Informacji Publicznej WSA w Gdańsku klauzul Informacyjnych dotyczących przetwarzania 

danych osobowych. Jednocześnie proszę o usunięcie z BIP dotychczasowych klauzul znajdujących się 

w zakładce „RODO” i „zamówienia publiczne”. 

Zał. 7 na 7 ark. (treść klauzul informacyjnych) 

 

 

       Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

                      Tadeusz Jurczak 

 

 

 

 

 

 


