Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji na wolne stanowisko
referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Legnicy
Realizując obowiązek informacyjny dotyczący danych osobowych 1, w związku z Pani/Pana uczestnictwem
w procesie rekrutacji na wolne stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Legnicy informuję, że
zgodnie z art. 13 ust. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) z dnia 27 kwietnia
2016 roku 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):
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Legnicy 59-220 Legnica
ul. Złotoryjskiej 19, reprezentowany przez Prezesa Sądu;
dane kontaktowe: Tel: 76 75 44 702, poczta elektroniczna: sekretariat.prezesa@legnica.sr.gov.pl

2.

W Sądzie Rejonowym w Legnicy został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
z którym można skontaktować się telefonicznie: Tel. 76 7544714 lub poprzez pocztę elektroniczną:
iod@legnica.sr.gov.pl

3.

Sąd Rejonowy w Legnicy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia i udokumentowania
rekrutacji (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679).

4.

W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe w zakresie imienia,
nazwiska i miejsca zamieszkania będą znajdowały się w zawiadomieniach dotyczących kolejnych etapów
i wyników rekrutacji. Zawiadomienia takie umieszczane są na tablicy ogłoszeń w siedzibie sądu przy
ul. Złotoryjskiej 19 (parter) oraz na stronie internetowej sądu tj. www.legnica.sr.gov.pl pełniącej jednocześnie
funkcję Biuletynu Informacji Publicznej. Opisany powyżej sposób stanowi podstawowy tryb zawiadamiania
kandydatów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012r. w sprawie
przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego, a także przekazane Prezesowi Sadu
Apelacyjnego we Wrocławiu na podstawie § 13 cytowanego rozporządzenia.
Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom

5.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

6.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu
przetwarzania, tj.:
a) do 60 dni po zakończeniu procesu rekrutacyjnego jeżeli Pani/Pan nie został wybrany w procesie rekrutacji
na wolne stanowisko lub nie został wpisany na listę rezerwową;
b) do 12 miesięcy od przeprowadzenia konkursu w zakresie danych osób umieszczonych na liście
rezerwowej.
po okresie wskazanym w pkt 6 lit. a) i lit. b) dane będą zniszczone komisyjnie.

7.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do żądania ich usunięcia danych,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych

8.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
cofnięciem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkować będzie wyłączeniem Pani/Pana
kandydatury z procedury konkursowej.

9.

Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

10. Pani/Pana dane nie
w tym profilowania.

będą

poddane

procesom

zautomatyzowanego

podejmowania

decyzji,

Zrozumiałam/zrozumiałem treść powyższej Klauzuli informacyjnej.

_________________________________________________________
data oraz odręcznie czytelnie imię i nazwisko

1

na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
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), dalej „rozporządzenie 2016/679”

