Klauzula obowiązku informacyjnego dla kandydatów do pracy
1. Sąd Rejonowy w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach (95-200) przy ul. Partyzanckiej 105/127,
NIP: 7311059157, REGON: 000323269, działając zgodnie z art. 13 ust. 1 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1) informuje, iż jest
Administratorem Pani/Pana danych osobowych.
2. Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych,
z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod(S)pabianice.sr.gov.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu uczestnictwa w konkursie na
podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
4. Dane osobowe będą udostępniane Prezesowi , członkom komisji konkursowej oraz pracownikom
działu kadr Administratora.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych,
które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny nie dłuższy, niż 12 miesięcy od
momentu rozstrzygnięcia konkursu.
7. Posiada Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania , przenoszenia danych,
b) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
Rozporządzenia.
8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak nie wyrażenie zgody
skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie
informacji wskazanych w art. 22^ Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst
jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z póżn. zm.), a także Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo
o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 23 z póżn. zm.) oraz aktów
wykonawczych do powyższej Ustawy spowoduje, iż otrzymane od Pani/Pana dokumenty
aplikacyjne nie będą przez Administratora rozpatrywane.

Zgoda
•

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach
aplikacyjnych przez Sąd Rejonowy w Pabianicach w celu uczestnictwa i rozstrzygnięcia
niniejszego konkursu.

•

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach
aplikacyjnych przez Sąd Rejonowy w Pabianicach w celu uczestnictwa i rozstrzygnięcia
przyszłych konkursów.

(podpis)

