
Informacja dotycząca przetwarzania danych w ramach rozpatrywania wniosków i skarg oraz petycji  

  

1)   Administrator danych osobowych przetwarzanych w 

zakresie rozpatrywania wniosków i skarg oraz 

petycji 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach  
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice 

tel. 32 238 98 30 

2)   Jednostka organizacyjna przetwarzająca dane 

osobowe w zakresie rozpatrywania wniosków i 

skarg oraz petycji 

Wydział Informacji Sądowej  
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice 

tel. 32 238 98 30 

3)   Przedstawiciel jednostki organizacyjnej 

przetwarzającej dane osobowe 

Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej 

4)   Kontakt do Inspektora Ochrony Danych e-mail:prezydialny@gliwice.wsa.gov.pl  

tel. 32 231 47 28 

5)   Podstawa prawna przetwarzania W zakresie skarg i wniosków:   
Art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679 (dalej  

„RODO”) w zw. z przepisami Rozdziału 5a ustawy z dnia  

27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych  

(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 52 z późn.zm.) i rozporządzeniem 

Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie 

skarg i wniosków dotyczących działalności sądów  

powszechnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 524) w zw. z art. 29 

ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów 

administracyjnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2107), a w 

zakresie tam nieuregulowanym - zgodnie z przepisami Działu 

VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018  

r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji 

przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr  

5, poz. 46) 

W zakresie petycji: 
Art. 6 ust .1 lit. c Rozporządzenia 2016/679 (dalej  

„RODO“) w związku z przepisami ustawy z dnia 11 lipca  

2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) 

6)   Cele przetwarzania danych osobowych Rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach oraz 

rozpatrywanie petycji   

7)   Odbiorcy danych osobowych lub kategorie 

odbiorców 

Dane osobowe gromadzone w ramach rozpatrywania 

wniosków i skarg oraz petycji mogą być przekazywane 

wyłącznie uprawnionym organom, w tym sądom 

administracyjnym i organom ścigania   

8)   Informacje o zamiarze przekazania danych 

osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku 

stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia 

ochrony lub w przypadku przekazania, o którym 

mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, 

wzmiankę o odpowiednich lub właściwych 

zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania 

kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej   

9)   Okres, przez który dane osobowe będą 

przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, 

kryteria ustalania tego okresu 

Dane osobowe, gromadzone w ramach rozpatrywania 

wniosków i skarg oraz petycji są przechowywane przez czas 

niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zgromadzone, a 

po tym czasie przez okres niezbędny do wypełnienia 

obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisach 

wykonawczych do niej 



10)   Informacje o prawie do żądana od administratora 

dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, 

której dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, lub o prawie do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 

o prawie do przenoszenia danych 

Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo: żądania od 

administratora dostępu do danych osobowych dotyczących jej 

osoby (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), 

usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art. 

18 RODO). 

Osoba, której dane osobowe dotyczą nie ma prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (art. 21 

RODO) oraz do przenoszenia tych danych (art. 20 RODO). 

11) Informacje o prawie wniesienia skargi do organu 

nadzorczego 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

jest organem nadzorczym w rozumieniu RODO 

12) Informacje czy podanie danych osobowych jest 

wymogiem ustawowym lub umownym oraz czy 

osoba której dane dotyczą jest zobowiązana do ich 

podania i jakie są ewentualne konsekwencje 

niepodania danych 

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, 

osoba której dotyczą jest zobowiązana do ich podania pod 

rygorem braku merytorycznego rozpoznania 

wniosku/skargi/petycji 

13) Informacje na temat stosowania  

zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania   

Zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania nie stosuje się 

  
 


