
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

pełnomocnika skarżącego 

 

Wykonując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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), informujemy, 

że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Trybunał Konstytucyjny, al. Jana 

Christiana Szucha 12A, 00-918 Warszawa.  

2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu rozpoznania skargi 

konstytucyjnej i jest niezbędne do realizacji kompetencji Trybunału Konstytucyjnego 

określonej w art. 188 ust. 5 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997, Nr 78, 

poz. 483 ze zm.) oraz w przepisach ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji 

trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072, ze zm. 

dalej: u.o.t.p. TK). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 

lit. c oraz lit. e RODO. Konieczność przetworzenia danych pełnomocnika wynika 

również z wymagań formalnych sporządzenia i wniesienia skargi konstytucyjnej 

określonych, w szczególności, w art. 44 ust. 1 u.o.t.p. TK.  

3. Trybunał Konstytucyjny przetwarza Pani/Pana dane indentyfikacyjne oraz adres 

korespondencyjny.  

4. W wypadku nadania skardze konstytucyjnej dalszego biegu, jej odpisy, wraz z 

zawartymi danymi osobowymi pełnomocnika, zostaną przekazane innym uczestnikom 

postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, stosownie do art. 63 ust. 1 w zw. z 

art. 42 u.o.t.p. TK. Uczestnikami tymi są: organ, który wydał akt normatywny objęty 

skargą konstytucyjną albo Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa, jeżeli Rada 

Ministrów wyznaczyła Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa do reprezentowania 

Rady Ministrów lub ministrów w postępowaniu przed Trybunałem; Prokurator 

Generalny; Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i minister właściwy do spraw 

zagranicznych - w sprawach zgodności z Konstytucją umów międzynarodowych 

ratyfikowanych w trybie art. 89 ust. 1 oraz art. 90 ust. 2 i 3 Konstytucji; Prezydent 

Rzeczypospolitej Polskiej i minister właściwy do spraw zagranicznych - w sprawach 



zgodności z Konstytucją innych ratyfikowanych umów międzynarodowych; Rzecznik 

Praw Obywatelskich, jeżeli zgłosi udział w postępowaniu; Rzecznik Praw Dziecka, 

jeżeli zgłosi udział w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej, dotyczących praw 

dziecka.  

5. Dane osobowe, w tym dane pełnomocnika, zawarte w skardze konstytucyjnej, będą 

przechowywane bezterminowo w aktach sprawy Trybunału Konstytucyjnego, także po 

zakończeniu postępowania. 

6. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do 

organizacji międzynarodowych. 

7. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w 

tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

8. Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b RODO osoba, której dane dotyczą ma możliwość żądania 

od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 

danych. Każde z tych żądań będzie przez administratora rozpatrzone zgodnie z 

właściwymi przepisami, w tym z uwzględnieniem zawartych tam wyłączeń 

odnoszących się do przetwarzanych danych osobowych przez sądy/trybunały w ramach 

prowadzonych postępowań.  

9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, w ramach 

prowadzonych przez niego postępowań, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi 

do Krajowej Rady Sądownictwa. 

 


