Klauzula informocyjna - rekrutqcja

Klauzula infonnacyjra uobec kandydata do prucy
no staflozeisko asystenta spdziego

(nn podstauie art. 13 Rozporzqdze iq Parlanrctttu Europejskiego i Rady (UE) 20'16/679 z dnia
kzuiebriq 2016 r. w spraatie ochrony os6b fizycznych zu zzui4zku z przetzoarzaniett danych
osobozoyclr i to sprauie sTuobodfiego przeplyuiu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 9V46/WE og6lrv rozpotz4dzenie o ochrorie danych, dalej RODO)
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych iest SAd Rejonowy w Ko6cierzynie ul.
Dworcowa 2 834J],0 KoScierzyna, reprezentowany prz,ez Prezrsa S4du Rejonowego w
27

Kodcierzynie oraz Dyrektora S4du Okrggowego w Gdarisku.

2. Dane kontaktowe
3.

administratora danych: telefon:

(58) 680-1348, adres e-mail:

adminishacja@koscierzyna.sr.gov.pl.

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych

S4du

Rejonowego

w

Kokierzynie:

adres e-mail iodo@koscierzyna.sr.gov.pl.

4.
5.

Pani/Pana dane osobowe bgd4 prz,etwarzane w celu przeprowadzenia bie2qcego procest
rekrutaqi.
Podanie danych okre6lonych w art. 221 Kodeksu Prary (Dz.U. z 2018 r., poz.9^17) oraz art. 155
$ 2 ustawy z dnia 27lipca2001r. PraTto o ustroju sqddw powszechnych (t.i. Dz. U. z 20"18 r., poz
23 ze zm.) w zwi4zku, z tre6ci4 S 3 pkt 7 rozporz4dzenia Ministra SprawiedliwoSci z dnia
'1,4.10.2013 t ta syawie przeyowadzania konkursu na stanoaisko asystenta sflzieSo (Dz. U . z 2013 r.
poz. 1228) iest wymogiem ustawowym.

6.

Pani/Pana dane osobowe bgdq przechowywane do czasu uplywu termin6w przedawnienia
roszczeri wynikaj4cych z kodeksu pracy i kodeksu cywilnego (art.291 $1kpit142(1)$1kc).

7.

Podanie dodatkowych danych osobowych, zgodnie z art.6 ust. 1 lit.

a

RODO odbywa sie za

dobrowolnie wyr aizonq zgod4.

8. Za Pani/Pana dobrowoln4 zgod4, dane mogA byd r6wnie2
i

9.

Pozostawione

przetwatzane w bazie os6b ubiegaj4cych sig o zahudnienie na poczet przyszlych Proces6w
rekrutacji.
W przypadku wyraZenia zgody na poczet przysz$ch proces6w rekrutacii Pani/Pana dane

osobowe kde

przechowywane

w

bazie os6b ubiegai4cych

sig

o zatrudnienie w tutejszym S4dzie przez okres do 6 miesigry flicz4c od daty wPtywu).

10. W przypadku wyra2enia zgody przysluguje Pani/Panu prawo cofnigcia zgody w dowolnym
momencie hz wp\'wu na zgodno6d z prawem przetwarzania.
11. Na zasadach okre6lonych przepisami o ochronie danych osobowych ma Pani/Pan prawo
dostgpu do treki swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunigcia lub ograniczenia
przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania otaz prawo do
przenoszenia danych.

12. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzqdu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, ie przetwarzanie wymienionych Pani/Pana danych
osobowych narus za przepisy o ctchronie danych osobowych.

13. Wyniki konkursu, w tym Pani/Pana dane osobowe (imig i nazwisko) zostan4 upublicznione
na okres 1 miesi4ca na stronie BIP SEdu Rejonowego w KoScierzynie zgodrie z zgodnie
z tresciq S "! pkt 2 rczporz4dzenia Ministra Sprawiedtwotui z dttta 14."10.2013 t. w spt&oie
prnprmtadzanin konkursu na stanou/isko asystenta sgdziego (Dz. U. z 207? t. po2.7228).

Klauzula informacyjna

- rekrutacja

Zgoda r'rt yrzettoarzatia danych osoboluvch tu biei4cytu procesie reknttncji

Oiwtadczam, i2 zapoznalam/ em si g z powyiszy'flli informacjami.
zgodnie
z art. 6 RozporzAdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/629 z
Jednocze6nie,

dnia 27 kwiebria 2016r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi4zku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie przeplwu takich danych oraz uchylenia dyrek tywy 95 /46/ WE (og6lne
rozporz4dzenie o ochronie danych) wyrazam dobrowolnie zgodg na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, wykraczaj4cych
poza zakres okreSlony w art. 221 Kodeksu Pracy (Dz.lJ . z 2078 r., poz. 977) oraz art 155 g 2 ustawy z
d'iJ.a 27 hprca 200"1 t. Prm0o o ustroju s4d6w powszechnych (t. j. Dz.lJ. z 20lB r., poz.23 ze zn.) w zwi4zku
z treiciq $ 3 pkt 1 rozporz4dzeniaMinistra SprawiedliwoSci z dnia 14.10 .2013 r. w sprotpie
przeprmtadzania konkursu na stanrru;isko asystenta sgd.ziego (Dz. IJ . z 2013 r . poz. "1228) przez Sqd,
Rejonowy w Ko6cierzynie w celu realizacji bieilcego procesu rekrutacii.

(data, podpis)

Zgoda na przehuarzmrie danqch osoboutych

zt'

przqszlych procasach rekflt.tcii

Zgodrie z art.6 Rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/ 679
z dnia 27 kwieltia 2016r. w sprawie ochrony os6b fizyc znych w zwi4zku
z przptwarzariem danych osobowych i w sprawie przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46l wE (og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych) wyra2am dobrowolnie zgodg na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach
aplikacinych, w tym danych wykraczaj4cych poza zakres okreSlony w art. 221 Kodeksu pracy
(Dz.U.z20'18r.,po2.977)orazart.l55g2ustawyzdnia2ZlipcaZ00'Lr.prawooustrojus|dow
powszechnych (t. j. Dz. U. z 2O18 r., poz.23 ze zm.) w zwi4zk, z l"eficiq g 3 pkt 1 rozporz4dzetia
Ministra SprawiedliwoSci z dnia '14.70.20^13 r. w sprmDie przeprowadzania konkursu na stanm)isko
asystenta sgdziego (Dz. U. z 2013 r. poz. 7228) przezS4d Rejonowy w Kokierzynie w celu przyszlych
proces6w rekrutacyinyctg tj. do momentu ogloszenia kolejnego konkursu

(data, podpis)

