
 

 

KARTA INFORMACYJNA 

 
Poniżej znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w postępowaniach 

toczących  się przed Trybunałem Stanu. 

 

Kto jest 

administratorem moich 

danych? 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach toczących  się przed 

Trybunałem Stanu jest Trybunał Stanu z siedzibą w Warszawie (00-951) przy Placu Krasińskich 

2/4/6 (dalej jako „TS”). 

Z kim mogę się 

skontaktować w 

kwestiach związanych z 

przetwarzaniem moich 

danych osobowych? 

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez TS danych osobowych w 

postępowaniach toczących  się przed TS  można skontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych TS dostępnym pod adresem e-mail: iod@sn.pl 

Jaki jest zakres 

przetwarzanych przez 

TS moich danych 

osobowych? 

Zakres danych przetwarzanych w postępowaniach toczących  się przed TS  obejmuje dane 

zawarte w dokumentach zgromadzonych w aktach spraw rozstrzyganych przez TS. 

Jaki jest cel 

przetwarzania moich 

danych osobowych? 

TS przetwarza dane osobowe w związku ze sprawowaniem przez TS wymiaru sprawiedliwości 

w następujących celach i na następujących podstawach prawnych: 

Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania 

Prowadzenie postępowania przed TS. 

Wypełnienie obowiązku ciążącego na 

administratorze danych  - art. 13 u.o.d.o. w zw. 

z przepisami ustawy o TS3 

Czy moje dane 

przetwarzane są w jakiś 

jeszcze sposób? 

W ramach sprawowania przez TS wymiaru sprawiedliwości i realizacji innych zadań z zakresu 

ochrony prawnej, TS nie stosuje tzw. profilowania, które polega na tworzeniu w oparciu o 

pozyskane informacje profili preferencji osób, których dane dotyczą. 

Komu przekazywane są 

moje dane osobowe? 

Dane gromadzone w postępowaniach toczących  się przed TS  mogą być przekazywane 

wyłącznie uprawnionym organom. 

Czy moje dane są 

przekazywane poza 

Unię Europejską? 

Dane osobowe gromadzone w postępowaniach toczących  się przed TS  nie będą 

przekazywane poza teren Unii Europejskiej.  

Przez jaki czas 

przetwarzane są moje 

dane osobowe? 

Dane osobowe gromadzone w postępowaniach toczących  się przed TS  będą przechowywane 

przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz zgodnie z regulacjami obowiązującymi w TS. 



Jakie mam prawa? 

Na zasadach określonych w przepisach u.o.d.o. przysługuje Państwu prawo do żądania od 

administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, 

lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

 

W zakresie dotyczącym przetwarzania danych osobowych w postępowaniach toczących  się 

przed TS, mają Państwo prawo wnieść skargę do Krajowej Rady Sądownictwa, jeżeli uważają 

Państwo, że przetwarzanie  Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. 

 

 

 

1 u.o.d.o. – 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). 
2 ustawa o TS – ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu (Dz.U. z 2016 r., poz. 2050 ze zm.). 


