Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydata na staż
urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Krotoszynie
Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i ust. 2 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), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych, dalej ADO jest Dyrektor Sądu Okręgowego
w Kaliszu, al. Wolności 13, 62-800 Kalisz oraz Prezes Sądu Rejonowego w Krotoszynie,
ul. H. Sienkiewicza 11, 63-700 Krotoszyn. Z Administratorem Danych Osobowych można
kontaktować się: za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych, al. Wolności 13,
62-800 Kalisz, za pośrednictwem adresu mailowego: iod@kalisz.so.gov.pl tel. 62 76 57 838,
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, którym jest Magdalena Olech,
tel. 62 76 57 838, e-mail: iod@kalisz.so.gov.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia konkursu na staż
urzędniczy. Dane przekazane przez Panią/Pana mogą zostać wykorzystane przez ADO w
innym celu, np. zatrudnienie na zastępstwo, ale tylko wówczas jeśli wyrazi Pani/Pan na to
zgodę.
4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych;
a) w zakresie obejmującym imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe,
wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, danych
zawartych w wymaganych oświadczeniach, a także danych o niekaralności– jest niezbędne
do wypełnienia ciążącego na administratorze obowiązku prawnego (art. 22 1 Kodeksu pracy
tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1040 ze zm.), art. 4 ust. 4-6 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o
pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U . z 2018r., poz. 577 ze zm.) i tym samym jest
oparte na podstawie, o której mowa w art. 6 ust.1 lit. c RODO
b) w pozostałym zakresie – jest możliwe w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą i tym
samym jest oparte na podstawie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO
5. Pani/Pana dane osobowe zostaną udostępnione odbiorcom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa. Listy kandydatów, zawierające imię i nazwisko, dopuszczonych do
kolejnych etapów konkursu, dodatkowo zawierające wyniki poszczególnych kandydatów, jak
i ostateczne rozstrzygnięcie konkursu, zostaną udostępnione na tablicy informacyjnej oraz na
stronie internetowej Sądu Rejonowego w Krotoszynie.
6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia
konkursu. Aplikacje kandydatów niespełniających wymagań formalnych i kandydatów
niewyłonionych zostaną zniszczone lub odesłane po 14 dniach od zakończenia konkursu.
Oryginały złożonych dokumentów zostaną odesłane. Istnieje także możliwość odbioru tych
aplikacji w ciągu 14 dni po zakończonym konkursie. Aplikacje kandydatów, którzy wyrazili
zgodę na zamieszczenie danych na liście rezerwowej, zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych będą przetwarzane do czasu ogłoszenia
kolejnego konkursu, nie dłużej niż jeden rok po zakończonym konkursie.
Po upływie w/w okresów dokumenty zostaną zniszczone, a oryginały dokumentów zostaną
odesłane. Dane znajdujące się w protokołach i innych dokumentach związanych z w/w
konkursem będą przechowywane zgodnie z rzeczowym wykazem akt obowiązującym w
Sądzie Okręgowym w Kaliszu.
8. Jako osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje Pani/Panu prawo:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia,
na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;
2) ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
3) przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO tj. do otrzymania przez osobę,
której dane dotyczą od administratora danych osobowych jej dotyczących, w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego;

4) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że
przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.
9. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 8 ppkt 1 – 4 należy skontaktować się
z administratorem lub inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych
kontaktowych.
10. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. – Kodeks pracy oraz wskazanych wyżej przepisach szczególnych jest obowiązkowe, zaś
podanie danych w zakresie szerszym jest dobrowolne i wymaga wyrażenia zgody na ich
przetwarzanie.
11. W oparciu o dane osobowe podane przez Panią/Pana Administrator Danych Osobowych 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).

………………………………………..
(miejscowość, data i czytelny podpis)

