
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem podanych danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie Małgorzata Łepek, NIP 

726254-06-81, REGON: 522403662, (dalej jako Administrator). 

Dane kontaktowe: 

Poczta tradycyjna: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie  

Małgorzata Łepek 

Plac Kościuszki 13 lokal nr 12 

06-400 Ciechanów 

Poczta elektroniczna: malgorzata.lepek@komornik.pl 

Tel. Kontaktowy: +48 42 672-18-23 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH: 

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Violettę Matusiak, z którym kontakt jest możliwy: pocztą 

tradycyjną: Inspektor Ochrony Danych 

Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie  

Małgorzaty Łepek 

Plac Kościuszki 13 lokal nr 12 06-400 

Ciechanów 

poczta elektroniczną: v.matusiak@suasponte.pl 

Tel Kontaktowy: +48 664 982 300 

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA Dane osobowe pozyskane od uczestników prowadzonych postępowań a także z urzędów i 

instytucji, przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku wypełnianiem obowiązku wykonania przez Komornika zadań 

powierzonych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji.  Przetwarzane dane osobowe uczestników postępowań 

to przede wszystkim dane identyfikacyjne (imiona, nazwiska, numery NIP, REGON, PESEL i pozostałe identyfikatory) oraz dane kontaktowe 

(adresy korespondencyjne, adresy poczty e-mail, numery telefonów i pozostałe dane kontaktowe), zaś w odniesieniu do dłużników także 

informacje, dotyczące składników ich majątku, rodzinie oraz egzekwowanych zobowiązań. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Podanie danych osobowych na potrzeby prowadzonych postępowań egzekucyjnych jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 801(1) 

kodeksu postępowania cywilnego (dalej: kpc) przewidującego obowiązek złożenia przez dłużnika wykazu majątku pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oraz z art. 761 kpc, zgodnie z którym organ egzekucyjny może zasięgać 

informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji oraz zażądać od uczestników postępowania złożenia wyjaśnień. Od wykonania żądania z 

art. 761 kpc można uchylić się w takim zakresie, w jakim według przepisów kpc można odmówić przedstawienia dokumentu lub złożenia 

zeznań w charakterze świadka albo odpowiedzi na zadane pytanie. Zgodnie z art. 762 kpc za nieuzasadnioną odmowę udzielenia organowi 

egzekucyjnemu wyjaśnień lub informacji przewidzianych w art. 761 kpc albo za udzielanie informacji lub wyjaśnień świadomie fałszywych 

osoba odpowiedzialna może być ukarana przez organ egzekucyjny grzywną. 

ODBIORCY DANYCH 

Odbiorcami do których mogą być przekazane dane osobowych będą strony i uczestnicy postępowań lub organy i instytucje państwowe, 

właściwe do załatwienia sprawy, którym Administrator sprawę przekazał. 

Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (elektronicznych i 
pocztowych) oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług wspomagające prawidłowe funkcjonowanie 
kancelarii komorniczej. 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Dane w formie papierowej przechowywane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Sprawiedliwości z 14 grudnia 2018 r. w sprawie przechowywania i niszczenia akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń 

ewidencyjnych, przez okres do 12 lat, w przypadku spraw, w których nie doszło do wyegzekwowania całości świadczenia. Okres 

przechowywania wiadomości e-mail i dokumentacji elektronicznej jest dostosowany do okresu przechowywania dokumentacji papierowej. 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ Każdemu, czyje dane są przetwarzane, zgodnie z RODO przysługuje prawo dostępu do 

swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo 

do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub 

w ramach sprawowania władzy publicznej; prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do wniesienia 

skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).  

PROFILOWANIE Administrator nie przewiduje profilowania danych osobowych pozyskanych z monitoringu jak również automatycznego 

podejmowania decyzji na podstawie tych danych.  
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