Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w procesie
rekrutacji
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (zwanego dalej „RODO”
lub ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych), informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Sądu Rejonowego
w
Mysłowicach,
41-400
Mysłowice
ul.
Krakowska
2;
administracja@myslowice.sr.gov.pl; tel. 32 3174111;
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod@myslowice.sr.gov.pl;
41-400 Mysłowice ul. Krakowska 2; tel. 32 3174111;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach rekrutacji w ramach
procedury konkursowej tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a i c Rozporządzenia i nie będą
przekazywane innym odbiorcom;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres 1 roku
od daty wpływu aplikacji do Sądu lub od daty utworzenia listy rezerwowej w ramach
procedury konkursowej. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w okresie podanym
w zdaniu pierwszym, Pani/Pana dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest
dobrowolne, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
6. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego
złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy:
iod@myslowice.sr.gov.pl;
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych gdy uzna Pani/Pan , iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących
Pani/Pana , narusza przepisy - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl;
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie
określonym w art. 221 §1 kodeksu pracy oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
Podanie danych osobowych w zakresie określonym odrębnymi przepisami prawa
jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przebiegiem procesu

rekrutacji i nawiązaniem ewentualnego stosunku pracy. Ich przetwarzanie jest
wymogiem ustawowym do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym w Sądzie
Rejonowym
w Mysłowicach. Cofnięcie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
będzie wiązało się z rezygnacją z ewentualnego nawiązania stosunku pracy.
9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom
trzecim.
Odbiorcami danych będą tylko osoby, jednostki lub instytucje
upoważnione do tego z mocy prawa.
10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu.
Prezes Sądu Rejonowego
w Mysłowicach
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