
KLAUZULA INFORMACYJNA 

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

sądowych przed Sądem Najwyższym w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. 

 

Kto jest administratorem 

danych osobowych? 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach postępowań sądowych 

toczących się przed Sądem Najwyższym w sprawach rozpoznawanych według przepisów: 

• ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 969); 

• ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 523ze 

zm.); 

• ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego, (Dz. U. z 2020 r. poz. 

30ze zm.); 

• ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2020 r. poz. 19ze zm.); 

• ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 729ze zm.); 

• ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami 

psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1346ze zm.) 

- zwanych dalej „sprawami związanymi z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości”, jest Sąd 

Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie (00-951) przy Placu Krasińskich 2/4/6 

(dalej jako „SN”). 

Z kim można się 

skontaktować 

w kwestiach związanych z 

przetwarzaniem danych 

osobowych przez SN? 

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych w ramach postępowań sądowych 

toczących się przed SN w sprawach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości 

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

iod@sn.pl 

Jaki jest cel przetwarzania 

danych osobowych przez 

SN? 

SN przetwarza dane osobowe gromadzonych w ramach postępowań sądowych w sprawach 

związanych z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości w celu sprawowania wymiaru 

sprawiedliwości oraz wykonywania zadań z zakresu ochrony prawnej, a po zakończeniu 

postępowania sądowego – w celach archiwalnych, zgodnie z przepisami ustawy o narodowym 

zasobie archiwalnym1. 

Jakie prawa przysługują 

osobie, której dane 

dotyczą? 

Zgodnie z art. 27 u.o.d.o.p.z.z.p.2 w postępowaniach prowadzonych w sprawach związanych z 

zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, prawa osób, których dane dotyczą, są 

wykonywane wyłącznie na podstawie i w zakresie przewidzianym przez przepisy regulujące te 

postępowania. 

W pozostałym zakresie, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do 

danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby. 

Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo 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. 

 

 

 

1  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) 
2  u.o.d.o.p.z.z.p. – ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 125)  


