
 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Wierzyciela w trakcie wykonywania 
czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym w kancelarii komorniczej „Komornik 
Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Monika Komisarska” 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla 

Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Monika Komisarska z siedzibą przy ulicy Zatorskiej 74/4 we 

Wrocławiu. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Piotr Lejza, piotr.lejza@rodorady.com  lub listownie na 

adres kancelarii podany w punkcie 1 z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Komornika w celu prawidłowego przeprowadzenia 

postępowania egzekucyjnego i/lub zabezpieczającego. Podstawą prawną przetwarzania danych 

osobowych w trakcie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym jest 

art. 6 ust. 1 lit. C RODO w odniesieniu do ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych, 

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r kodeks postępowania cywilnego i rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości  w sprawie określenia szczegółowych zasad prowadzenia biurowości, rachunkowości i 

ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych. Po zakooczeniu postępowania dane osobowe 

Pani/ Pana będą przetwarzane do celów archiwalnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w 

odniesieniu do ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych i rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przechowywania i niszczenia akt spraw 

komorniczych oraz zamkniętych urządzeo ewidencyjnych 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych poza Administratorem mogą byd usługodawcy 

Administratora z zakresu IT,  inne podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora niezbędne do 

prowadzanie jego kancelarii a także inni niezależnym odbiorcy takim jak: dłużnicy zajętych 

wierzytelności (zakład pracy, strona umowy cywilnoprawnej, płatnik świadczenia emerytalnego, 

rentowego, alimentacyjnego, bank, kasa oszczędnościowo-kredytowa, inny wierzyciel, dłużnik, 

pełnomocnik stron i uczestników postępowania), kategoriom podmiotów wymienionych w art. 761 

kpc., uczestnikom licytacji publicznych ( licytantom, nabywcy licytacyjnemu, publiczności), świadkowie 

czynności egzekucyjnych. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do tzw. Paostw Trzecich, czyli poza Europejski 

Obszar Gospodarczy.  

6. Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane są do czasu prawomocnego zakooczenia postępowania 

egzekucyjnego a po jego zakooczeniu, na podstawie art. 37a ustawy o komornikach sądowych i 

egzekucji oraz przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2011 r. w 
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sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeo ewidencyjnych przez 

okres 5 ( dokumentacja kategorii B) lub 10 lat ( dokumentacja kategorii A) liczonych od początku roku 

kalendarzowego następującego po roku, w którym zakooczono postępowanie (jeżeli przetwarzane są 

w aktach sprawy) i przez okres 10 lat, liczony początku roku kalendarzowego następującego po roku, w 

którym zamknięto urządzenie ewidencyjne (jeżeli przetwarzane są w urządzeniach ewidencyjnych). 

Dokumentacja kategorii A, po zakooczeniu jej przechowywania przez komornika przekazywana jest do 

właściwego archiwum paostwowego.  

7. Podanie przez Panią/Pana danych na wezwanie komornika jest wymogiem ustawowym wynikającym z 

art. 126 w zw. z art. 13§2 kpc. Niepodanie Pani/Pana danych we wniosku egzekucyjnym potraktowane 

będzie jak brak formalny uniemożliwiający egzekucję i zostanie Pani/Pan wezwany do jego 

uzupełnienia. Jeżeli mimo to nie udostępni Pani/Pan swoich danych niezbędnych do wszczęcia 

egzekucji, komornik zarządzi o zwrocie wniosku egzekucyjnego i nie rozpocznie egzekucji. 

8. Administrator nie będzie podejmowad decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałoby wobec Pani/Pana skutki prawne lub w 

podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływały. 

 


