
KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Poniżej znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach postępowań 

sądowych przed Sądem Najwyższym w sprawach rozpoznawanych według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks 

postępowania cywilnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1575 ze zm., dalej jako „KPC”) 

 

Kto jest 

administratorem 

danych osobowych? 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach postępowań sądowych 

toczących się przed Sądem Najwyższym w sprawach rozpoznawanych według przepisów KPC 

jest Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie (00-951) przy Placu 

Krasińskich 2/4/6 (dalej jako „SN”). 

Z kim można 

skontaktować się 

w kwestiach związanych 

z przetwarzaniem 

danych osobowych? 

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w ramach 

postępowań sądowych toczących się przed SN w sprawach rozpoznawanych według przepisów 

KPC można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w SN, dostępnym pod adresem e-

mail: iod@sn.pl 

Jaki jest zakres 

przetwarzanych przez 

SN danych osobowych? 

Zakres danych gromadzonych w ramach postępowań sądowych przed SN w sprawach 

rozpoznawanych według przepisów KPC obejmuje dane zawarte w dokumentach 

zgromadzonych w aktach sprawy, w tym udostępnione przez osobę, której dane dotyczące dane 

kontaktowe.  

Jaki jest cel 

przetwarzania  danych 

osobowych przez SN 

i na jakiej podstawie 

prawnej się to odbywa? 

SN przetwarza dane osobowe gromadzonych w ramach postępowań sądowych toczących się 

przed SN w sprawach rozpoznawanych według przepisów KPC w następujących celach i na 

następujących postępowania, tj: 

Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania 

sprawowanie wymiaru sprawiedliwości oraz 

wykonywanie zadań z zakresu ochrony 

prawnej 

wypełnienie obowiązku ciążącego na 

administratorze danych - art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO1, art. 9 ust. 2 lit. f RODO, art. 10 RODO 

w zw. z art. 1 ustawy o SN3 i art. 15zzs1 ustawy 

o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z COVID-194  

po zakończeniu postępowania sądowego – 

cele archiwalne 

wypełnienie obowiązku ciążącego na 

administratorze danych - art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO1, art. 9 ust. 2 lit. f RODO, art. 10 RODO 

w zw. z przepisami ustawy o narodowym 

zasobie archiwalnym5 

w zakresie obejmującym numer telefonu, 

udostępniony w odpowiedzi na 

zawiadomienie o terminie rozprawy 

przeprowadzonej w sposób, o którym mowa 

w art. 15zzs1 pkt 1 ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z COVID-19 – 

możliwość nawiązania kontaktu w razie 

trudności technicznych w nawiązaniu 

połączenia 

zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

- art. 6 ust. 1 lit. a RODO 

Czy dane przetwarzane 

są przez SN w jakiś 

jeszcze sposób? 

SN nie stosuje tzw. profilowania, które polega na tworzeniu w oparciu o pozyskane informacje 

profili preferencji osób, których dane dotyczą. 



Komu przekazywane są 

dane osobowe? 

Dane gromadzone w ramach postępowań sądowych toczących się przed Sądem Najwyższym 

mogą być przekazywane podmiotom, które na podstawie umów zawartych z Sądem Najwyższym 

świadczą usługi z zakresu teleinformatyki, logistyki itp., a także podmiotom, które zgodnie 

z odrębnymi przepisami wykażą interes prawny. 

• uprawnionym podmiotom, na cele badań naukowych lub statystycznych, zgodnie z 

odrębnymi przepisami prawa. 

 

Czy dane są 

przekazywane poza 

terytorium Unii 

Europejskiej lub do 

organizacji 

międzynarodowych? 

Dane osobowe osób uczestniczących w postępowaniu sądowym nie są przekazywane do 

państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza przypadkiem, gdy taki obowiązek, 

z uwagi na przedmiot postępowania, wynika z odrębnych przepisów prawa.  

Przez jaki czas 

przetwarzane są dane 

osobowe? 

Dane osobowe gromadzone w ramach postępowań sądowych przed SN w sprawach 

rozpoznawanych według przepisów KPC będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 

celów, o których mowa powyżej, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawę o narodowym zasobie archiwalnym 

i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych. 

Jakie prawa ma osoba, 

której dane dotyczą?  

Osobie uczestniczącej w postępowaniu sądowym przysługuje prawo: 

1) dostępu osoby do danych, które jej dane dotyczą, realizuje się wyłącznie w oparciu o przepisy 

szczególne, regulujące zasady i tryb dostępu do danych przetwarzanych w postępowaniu 

sądowym (art. 9a § 2 ustawy o SN); 

2) żądania sprostowania lub uzupełnienia dotyczących jej danych osobowych, jednak 

z ograniczeniem przewidzianym w art. 9a ust. 2 ustawy o SN, przepis art. 16 Rozporządzenia 

2016/679 nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przepisy szczególne przewidują odrębny 

tryb sprostowania danych; 

3) żądania usunięcia dotyczących jej danych – jednak z ograniczeniami wynikającymi z art. 17 

ust. 3 RODO; 

4) do wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych w 

postępowaniach sądowych przed SN, którym jest Krajowa Rada Sądownictwa, ul. Rakowiecka 

30, 02-528 Warszawa. 

W postępowaniu sądowym osobom, których dane dotyczą, nie przysługuje prawo żądania 

ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych. Zgodnie z przepisem 9a § 2 ustawy o SN w 

tym zakresie przepisy art. 18 RODO nie mają bowiem zastosowania.   

 

 

 

1  RODO - rozporządzenie 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 (Dz.Urz. UE serii UE serii L nr 

119 z 4 maja 2016 r., s. 1) 
2  Prawo o ustroju sądów powszechnych – ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 365 ze zm,,) 
3  ustawa o SN – ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2019 r., poz. 825 ze zm.) 
4 ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19 – ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1842). 
5 ustawa o narodowym zasobie archiwalnym - ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) 


