Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu
Michał Grabowski
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Przasnysz, dnia 10-06-2019
Sz P
Sz. P. Prezes
Sądu Rejonowego w Przasnyszu
ul. Świerkowa 7
06-300 Przasnysz
*0050000444032*

ZAWIADOMIENIE O ZAISTNIENIU PRZESŁANEK
ODMOWY PRZYJMOWANIA SPRAW Z WYBORU WIERZYCIELA
Zgodnie z treścią art. 8. 9 ustawy z dnia 22 marca 2019 o komornikach sądowych (Dz.U. 2018 poz. 771), Komornik
Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu Michał Grabowski zawiadamia o zaistnieniu przesłanek odmowy
przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela w bieżącym roku kalendarzowym.
Komornik Sądowy
Michał Grabowski

Do wiadomości: 1. Sz. P. Prezes Sądu Rejonowego w Przasnyszu, 06-300 Przasnysz
Przyjęcia interesantów: poniedziałek-piątek 8:00-16:00, dyżur komornika: wtorek 8:00-16.00
W korespondencji oraz przy wpłatach należy podać sygnaturę sprawy: Kmo 38/19.
Administratorem danych osobowych jest komornik sądowy. Dane kontaktowe do zgłoszeń dotyczących danych osobowych są takie jak podane wyżej w nagłówku dane komornika. Zgłoszeń można dokonywać
bezpośrednio w kancelarii komornika, mailowo na adres e-mail: michal.grabowski@komornik.pl, telefonicznie - pod numerem telefonu: (29) 691 15 26 lub pisemnie - na adres: ul. ul. Świerczewo 59A, nr I w
Przasnyszu. Dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego, zabezpieczającego oraz innych czynności, których wykonanie jest obowiązkiem nałożonym na komornika przez
przepisy prawa. W tym celu i na tej podstawie przetwarzane są dane wszystkich kategorii oraz o wyrokach skazujących i czynach zabronionych. Dane osobowe zostały pozyskane od stron lub uczestników
postępowania, właściwych podmiotów administracji publicznej lub samorządowej lub innych osób prawnych lub fizycznych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej zobowiązanych
do ich udostępnienia na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zostały uzyskane ze źródeł powszechnie dostępnych. Zgodnie z właściwymi przepisami prawa i w celu wykonania obowiązków przez nie
nałożonych komornik przekazuje dane osobowe przetwarzane w toku postępowania egzekucyjnego osobom trzecim. Dane osobowe nie są przesyłane poza Europejski Obszar Gospodarczy, chyba że stroną lub
uczestnikiem postępowania lub czynności jest osoba mająca adres zamieszkania lub siedziby albo adres korespondencyjny poza tym obszarem. W odniesieniu do swoich danych osobowych istnieje w każdej
chwili możliwość zażądania do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Żądanie nie zostanie
uwzględnione, jeżeli przetwarzanie danych osobowych w dotychczasowym zakresie będzie niezbędne z uwagi na konieczność zapewnienia osiągnięcia celu prowadzonego postępowania lub czynności albo ze
względu na obowiązki nałożone na komornika przepisami prawa. Dane są przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. okres przechowywania akt egzekucyjnych i urządzeń ewidencyjnych
komornika. Istnieje możliwość wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych jest
dostępne w siedzibie komornika.
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