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Zasady funkcjonowania i przetwarzania danych w Notarialnym Rejestrze Testamentów 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych Testatora 
 

Administrator danych osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Krajowa Rada Notarialna z siedzibą 

w Warszawie, przy ul. Dzikiej 19/23, zwana dalej KRN. 

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:  

listownie: ul. Dzika 19/23, 00-172 Warszawa 

za pomocą poczty elektronicznej: biuro@krn.org.pl 

Inspektor ochrony danych 

Krajowa Rada Notarialna powołała Inspektora Ochrony Danych. Można się z nim kontaktować 

wysyłając wiadomości na adres skrzynki pocztowej: RODO@krn.org.pl. Do Inspektora Ochrony 

Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez KRN, 

w tym realizacji Pani/Pana praw.  

Cele i podstawy przetwarzania 

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu rejestracji testamentu w bazie danych - 

Notarialny Rejestr Testamentów (dalej NORT). Zamieszczenie informacji jest bezpłatne i dobrowolne. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda, która może zostać cofnięta w 

dowolnym momencie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO1). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane przetwarzane będą 

także w celach archiwalnym i dowodowym. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes 

administratora danych w celu realizacji woli testatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO1). 

Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie firma przetwarzająca dane w imieniu KRN tj. firma 

informatyczna świadcząca usługi administrowania systemem oraz notariusze w Polsce.  Przy czym 

przez cały czas życia testatora rejestr nie jest jawny. Informacje o testamencie zarejestrowanym w 

NORT można uzyskać jedynie w kancelarii notarialnej (w Polsce lub kraju zrzeszonym w Europejskiej 

Sieci Rejestrów Testamentów). Uzyskanie dostępu do danych jest możliwe dopiero po przedłożeniu 

odpisu skróconego aktu zgonu lub innego dokumentu, z którego wynika, że testator już nie żyje.  

Okres przechowywania danych 

Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe bezterminowo. W sytuacji złożenia wniosku o 

usunięcie wpisu Pani/Pana dane nie będą widoczne w wynikach wyszukiwania w NORT, będą natomiast 

przetwarzane w celach archiwalnym i dowodowym.   

Prawa osób, których dane dotyczą 

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO1) przysługuje Pani/Panu: 

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (prawo to realizowane jest w NORT 

poprzez złożenie do jakiejkolwiek kancelarii notarialnej wniosku o zmianę danych lub 

sprostowanie wpisu); 

3) prawo do usunięcia danych osobowych (prawo to realizowane jest w NORT poprzez złożenie 

do jakiejkolwiek kancelarii notarialnej wniosku o wykreślenie wpisu testamentu); 

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, realizowane na wniosek, który musi zawierać 

uzasadnienie i zakres ograniczenia; 

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, realizowane poprzez wykreślenie 

testamentu; 

6) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

 

mailto:RODO@krn.ogr.pl


2 
 

Informacja o wymogu podania danych, profilowaniu i przekazaniu do kraju trzeciego 

Podanie danych osobowych jest niezbędne, w sytuacji gdy chce Pan/Pani zarejestrować testament w 

NORT. Dane nie będą przekazywane do kraju trzeciego i nie będą profilowane.  
 

1) RODO - 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/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.). 

 

 


