Klauzula informacyjna
Adm inistratorem

danych

osobowych jest Sąd

Rejonowy dla Warszawy

Pragi-Południe w Warszawie

reprezentowany przez Dyrektora Sądu Rejonow ego dla W arszaw y Pragi-Południe w W arszaw ie, z
siedzibą w Warszawie, ul. Terespolska 15a.

Adm inistrator informuje, że:
1.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego:
iod@ w arszawa-pragapoludnie.sr,gov.pl.

2.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wyłonienia kandydata do zatrudnienia w
ramach konkursu na podstawie Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i
prokuratury, Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy oraz przepisów wykonawczych,
zaś w przypadku danych nieobjętych przepisami prawa na podstawie zgody - zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. a, b i c 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/W E (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO).
3.

Pani/Pana

dane jako

kandydata

przetwarzane

będą do

czasu

wyłonienia

kandydata

do

zatrudnienia oraz wyczerpania listy rezerwowej. W term inie 3 miesięcy od zakończenia konkursu
dane osób niezakwalifikowanych zostaną trwale zniszczone. W tym czasie może Pani/Pan
odebrać złożone dokumenty.
4.

Podanie danych, o których mowa w ogłoszeniu o konkursie jest wymogiem

ustawowym.

Niepodanie danych skutkuje brakiem m ożliwości udziału w postępowaniu konkursowym.
5.

Przysługuje

Pani/Panu

prawo

ich sprostowania, usunięcia

do

żądania

dostępu

lub ograniczenia

do

swoich

danych

osobowych,

przetwarzania, a także do wycofania zgody

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na

podstawie

zgody

przed jej

wycofaniem ,

w

przypadku

gdy

przetwarzanie

odbywa

się na podstawie zgody.
6.

Realizacja praw, o których mowa w punkcie 5 możliwa jest na pisemny wniosek osoby, której
dane dotyczą.

7.

Odbiorcam i Pani/Pana danych osobowych m ogą być jedynie

osoby i podm ioty uprawnione z

mocy

świadczenia

prawa

oraz

podm ioty przetwarzające

dane w celu

usług

na zlecenie

Adm inistratora.
8.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym
podejm owaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

10.

Pani/Pana

dane

nie

m iędzynarodowych.

będą przekazywane

do

państw

trzecich,

ani

do

organizacji

