z postanowień

Jestem świadoma(y) moich praw wynikających
Europejskiego i Rady (UE) 20161619

z dnia2'7 kwietnia

rozporządzenia Parlamentu

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogó|ne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ptzyjmuję do
wiadomości- poniższą informację dla osób ubiegających się o zatrudnienie w Sądzie Rejonowym w

Krotoszynie

:

1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych
aplikacyjnych jest Sąd Okręgowy w Kaliszu,
ul. Sienkiewicza 11.

2.

w dokumentach
Sąd Rejonowy w Krotoszynie ,

udostępnionych

Al Wolności 13 i

Z Administratorem Danych Osobowych można się kontaktować

,:

:

w siedzibie Sądu Okręgowego w Kaliszu A|. Wolności 13, lub za pośrednictwem Inspektora
Ochrony Danych, ul. Al. Wolnościl3 , 62-800 Kalisz, za pośrednictwem adresu mailowego
iod@kalisz.so.gov.pl tel. 62 76 57 838,

-

- w siedzibie Sądu Rejonowego w Krotoszynie, ul.Sienkiewicza 11,63 -700 Krotoszyn za
ctwem adresu me i lowe go adq@k§l9§ly,l§l_ś9y-u1

p o średn

i

w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji wg
wymogu ustawowego wynikającego z przepisow oraz Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy oraz w ce|u sporządzenia listy rezerwowej po zakończonym procesie
rekrutacji na podstawie wyrażonej zgody. Podanie Pani/Pana danyc| osobowych jest
dobrowolne, ale konięczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą

4.
5.

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Pani/Pana dane
międzynarodowej.

nie będą przekazywane do

państwa trzeciego

ani

organizacji

6.

Aplikacje kandydatów niespełniających wymagań formalnych i kandydatów niewyłonionych
zostaną zniszczone po 14 dniach od zakończenia konkursu. Istnieje także możliwośó odbioru
tych aplikacji w ciągu 14 dni po zakończonym konkursie. Ap|ikacje kandydatóą którzy
vlyrazili zgodę na zamieszczenie danych na liścierezerwowej będą przetwarzane do czasu
ogłoszenia kolejnego konkursu, nie dłużejniz jeden rok po zakończonym konkursie. Po
upĘwie w/w okresów dokumenty zostaną zniszczone

7.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do orgunu nadzorczego - Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że takie przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez Sqd Okręgowy w Kaliszu / Sqd Rejonowy w Krotoszynie narusza przepisy o
ochronie danych osobowych.

8.

Ma PaniiPan prawo

ich sprostowania,
także prawo do wycofania zgody na

dostępu do treściswoich danych osobowych oraz

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

a

przetwarzanie danych osobowych nakażdym etapie ich przetwarzania. Wycofanie zgody nie
wpĘwa na zgodnośćz prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem.
9.

W oparciu o dane osobowe podane przezPaniąlPana Administrator Danych Osobowych
nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem

profilowania. (Profilowanie oznacza dowolnq formę zautomatyzowanego przetwarzania
danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niehórych
czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspehów
doĘczqcych efehów pracy tej osobyfizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobisĘch
preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się).

(miejscowość,data i czy,telny podpis)

