Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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/
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., s. 1, z późn.
zm.), powoływane dalej jako RODO i art. 164a ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach
sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 771, z późn. zm., powoływana dalej jako u.k.s.), informuję, iż
administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu
Paulina Waliszek-Frątczak, Plac Wojewódzki 3 lok. 33A, 98-200 Sieradz, tel.: 512 661 766,
e-mail: sieradz.waliszek-fratczak@komornik.pl.
Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego,
zabezpieczającego oraz innych czynności, których wykonanie jest obowiązkiem prawnie ciążącym
na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającym z art. 3 u.k.s.
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Wynika to ze wskazanych powyżej podstaw
prawnych oraz jest niezbędne do realizacji ustawowych zadań Komornika Sądowego.
Komornik w zależności od sprawy wymaga, w szczególności podania imienia i nazwiska, adresu
zamieszkania, adresu do korespondencji, w tym adresu do korespondencji wpisanego do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, PESEL, NIP, informacji o stanie majątkowym.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Komornik może wymagać innych danych niezbędnych np.:
na cele związane z prowadzonym postępowaniem, ze względów rachunkowych lub podatkowych,
na potrzeby procesu rekrutacji.
W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
Jeżeli jednak dane nie zostaną podane lub w jakikolwiek sposób zostanie uniemożliwione ich
przetwarzanie może to skutkować niezałatwieniem sprawy.
Strona i/lub uczestnik postępowania, kontrahent Kancelarii lub jeżeli Kancelaria posiada dane
osobowe (w tym powierzone na podstawie właściwych umów lub przepisów prawa lub zgody),
może w każdej chwili zażądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, przeniesienia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, lub cofnąć zgodę
na ich przetwarzanie.
Komornik może odmówić wykonania żądania, jeżeli przetwarzania danych osobowych wymagają
bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub ich przetwarzania wymaga jego prawnie
uzasadniony interes.
W zakresie prowadzonych postępowań lub czynności podejmowanych przez komornika na
podstawie art. 3 ust. 3 i ust. 4 pkt 1 i 2 u.k.s, prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych
osobowych realizowane jest wyłącznie w zakresie i na zasadach przewidzianych w k.p.c.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów
statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której osoba ta się
znalazła.
Jeżeli Kancelaria przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą ma
prawo w każdym czasie ją cofnąć przesyłając w drodze e-mail: sieradz.waliszekfratczak@komornik.pl, telefonicznie 512 661 766 lub pisemnie na adres Plac Wojewódzki 3 lok.
33A, 98-200 Sieradz. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Kancelaria może udostępniać dane osobowe podmiotom wspierającym Kancelarię w prowadzeniu
jej działalności i w świadczeniu usług (dostawcy i podwykonawcy), np.: doradcy, zewnętrzne
kancelarie prawne, podmioty zapewniające wsparcie techniczne, banki, operatorzy pocztowi
a także podmiotom świadczącym usługi ubezpieczeniowe, księgowe, informatyczne.
Kancelaria może również przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami

i nadużyciami oraz innym podmiotom jeżeli jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa
i/lub konieczne w celu wykonania nałożonych na Kancelarię obowiązków wynikających
z przepisów prawa.
Dane osobowe mogą też być udostępnione w ramach treści wprowadzanych do funkcjonującego
w Kancelarii Komorniczej oprogramowania i aplikacji.
Dane osobowe nie są przesyłane poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy.
Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania),
jednakże nie będzie to wywoływać wobec osób, których dane dotyczą żadnych skutków prawnych
w postaci automatycznego zawarcia umowy, obciążenia prawami bądź obowiązkami lub w podobny
sposób istotnie wpływać na sytuację osoby, której dane dotyczą.
Profilowanie danych osobowych przez Kancelarię może polegać na przetwarzaniu danych
osobowych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny
niektórych informacji.
Kancelaria przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do wykonania wszelkich praw
i obowiązków oraz dochodzenia roszczeń z łączących Kancelarię stosunków prawnych.
Dodatkowo, dane osobowe mogą być przechowywane dla celów załatwiania skarg i wniosków
innych niż złożonych w toku prowadzonych przez Kancelarię postępowań, prowadzenia
korespondencji, zapobiegania nadużyciom i oszustwom i innym czynom zabronionym, dla celów
statystycznych i archiwizacyjnych przez okres wymagany przepisami prawa od dnia zakończenia
obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.
Jednocześnie, w celu rozliczalności Kancelaria będzie przechowywać dane przez okres, w którym
Kancelaria zobowiązana jest do zachowania danych na podstawie bezwzględnie obowiązujących
przepisów (np. dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli
ich spełnienia przez organy publiczne).
Osoba, której dane dotyczą ma prawo złożyć skargę w związku z przetwarzaniem danych
osobowych do sądu rejonowego, przy którym działa komornik sądowy (aleja Zwycięstwa 1, 98-200
Sieradz). Możliwość złożenia skargi dotyczy czynności wykonywanych w ramach prowadzonych
postępowań lub czynności egzekucyjnych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Komornika.
Ponadto osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku gdy uzna, że
przetwarzanie jej danych dokonywane jest z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych.
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę o kontakt
z Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Pauliną Waliszek-Frątczak,
Plac Wojewódzki 3 lok. 33A, 98-200 Sieradz;
Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00.

