
Informacja dotycząca przetwarzania danych w ramach toczących się  

przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie postępowań sądowych 

1. Administrator danych osobowych 
przetwarzanych w zakresie toczących się 
przed Wojewódzkim Sądzie 
Administracyjnym w Krakowie postępowań 
sądowych 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie 
ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków 
tel. 12 629 83 02, 629 83 04 

2. Jednostki organizacyjne przetwarzające 
dane osobowe w zakresie toczących się 
przed Wojewódzkim Sądzie 
Administracyjnym w Krakowie postępowań 
sądowych 

Wydział I 
Wydział II 
Wydział III 

3. Przedstawiciel jednostki organizacyjnej 
przetwarzającej dane osobowe 

Wydział I Sekretariat tel. 12 629 84 16 
Wydział II Sekretariat tel. 12 629 83 82 
Wydział III Sekretariat tel. 12 629 84 06 

4. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych e-mail: iod@krakow.wsa.gov.pl 
tel. 12 629 83 34 

5. Podstawa prawna przetwarzania Art. 6 ust. 1 lit. e i art. 9 ust. 2 lit. f Rozporządzenia 
2016/679 (dalej „RODO“) w zw. z art. 1 ustawy z dnia 25 
lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych 
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2107) 

6. Cele przetwarzania danych osobowych Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości 

7. Odbiorcy danych osobowych lub kategorie 
odbiorców 

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

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 postępowań 
sądowych toczących się przez Wojewódzkim Sądem 
Administracyjnym w Krakowie, 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 sądowoadministracyjnych 

10. Informacje o prawie do żądania 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 sprostowania tych danych osobowych 
na zasadach przewidzianych przez ustawę z dnia 30 
sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1302, ze zm.). 
Natomiast nie stosuje się art. 15, 18 i 19 RODO – 
przewidujące odpowiednio prawo: dostępu do danych 
osobowych, ograniczenia ich przetwarzania oraz 
uzyskania powiadomienia o sprostowaniu, usunięciu 
danych osobowych lub ograniczeniu ich przetwarzania. Z 
uwagi na podstawy prawne przetwarzania danych nie 
znajdują zastosowania art. 17 i 20 RODO – przewidujące 
odpowiednio prawo do usunięcia oraz przenoszenia 
danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą 
przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich 

mailto:iod@krakow.wsa.gov.pl


przetwarzania, jednak administratorowi będzie wolno te 
dane dalej przetwarzać, jeśli wykaże istnienie ważnych 
prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, 
nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, 
której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, 
dochodzenia lub obrony roszczeń 

11. Informacje o prawie wniesienia skargi do 
organu nadzorczego 

Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych przez 
wojewódzkie sądy administracyjne w 
postępowaniach sądowych sprawuje Prezes 
Naczelnego Sądu Administracyjnego 
ul. G. P. Boduena 3/5, 00-011 Warszawa 

12. Informacje czy posiadanie 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 

Posiadanie danych osobowych jest wymogiem 
ustawowym, osoba które dotyczą jest zobowiązana do ich 
podania pod rygorem braku merytorycznego rozpoznania 
jej sprawy 

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

Zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 
profilowania nie stosuje się 

 


