
Informacja o przetwarzaniu danych użytkowników:  

prezesów sądów oraz osób przez nich wyznaczonych  

w systemie Rejestry Notarialne 

 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie Rejestry 

Notarialne (dalej system RN) jest Krajowa Rada Notarialna ul. Dzika 19/23, 

00-172 Warszawa, za wyjątkiem danych przetwarzanych w Rejestrze 

Zastępców Sukcesyjnych, których to administratorem jest Minister 

Przedsiębiorczości i Technologii.  

2. W Krajowej Radzie Notarialnej wyznaczono Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony danych 

osobowych poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres: 

rodo@krn.org.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych KRN, ul. 

Dzika 19/23, 00-172 Warszawa. 

3. Dane osobowe w systemie RN są przetwarzane na podstawie przepisów 

Rozporządzenia PE 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/WE dalej „RODO”) w związku wykonywaniem 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust.1 lit. c RODO) 

oraz w celach archiwalnym i statystycznym.  

4. Administrator przetwarza dane osobowe zawarte w formularzu 

rejestracyjnym, o którym mowa w §4 ust. 3 i 4 Regulaminu świadczenia 

przez Krajową Radę Notarialną usług w zakresie zapewnienia prezesom 

sądów oraz osobom przez nich wyznaczonym dostępu do określonej 

przepisami prawa części systemu Rejestry Notarialne i uzyskiwania 

wynikających z nich informacji.  

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym w systemie RN 

będą przechowywane wpisy dotyczące dokonanych przez użytkownika 

czynności.  

6. Dane osobowe użytkownika będą udostępniane: 

a) administratorowi systemu RN - tj. RejNET sp. z o.o. z siedzibą w 

Kobiórze (ul. Kodowa 26,  43-210 Kobiór).    

7. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: 

sprostowania,  ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 15-19 RODO oraz 

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 



(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

8. Dane osobowe użytkownika mogą zostać ujawnione innym podmiotom 

upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 


