KLAUZULA INFORMACYJNA:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 21 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 (RODO), informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków
we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Podwale 30 we Wrocławiu,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wroclawkrzyki.sr.gov.pl lub adresem do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we
Wrocławiu, ul. Podwale 30, 50-040 Wrocław,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b RODO w celu
przeprowadzenia rekrutacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Dz. U. 2018.917), ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury
(Dz.U.2018.577) oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2009 r.
w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i
prokuraturze (Dz.U. 2014.400), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust.
1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (Art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która
może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4) podanie danych osobowych w zakresie art. 221 Kodeksu pracy jest dobrowolne, ale niezbędne do
wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Krzyków we
Wrocławiu,
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostać udostępnione
wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
6) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej,
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów dotyczących
archiwizowania i sposobu postępowania z aktami sądowymi oraz inną dokumentacją sądową,
8) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że takie przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu narusza przepisy 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 (RODO),
9) ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo
żądania zaprzestania przetwarzania, a zgoda na przetwarzanie danych może zostać cofnięta w każdym
momencie (cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.),
10) w oparciu o dane osobowe podane przez Panią/Pana Administrator nie będzie podejmował
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. (Profilowanie oznacza
dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu
danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do
analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji
ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji
lub przemieszczania się).
Otrzymałem
……………………………………….

Data i czytelny podpis

