Klauzula informacyjna na potrzeby rekrutacji pracowników Sądu Rejonowego w Opatowie
Zgodnie z art. 13 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 informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Opatowie, Plac
Obrońców Pokoju 18,27-500 Opatów. Obowiązki Inspektora Ochrony Danych w Sądzie
Rejonowym w Opatowie wykonuje Inspektor Ochrony Danych w Sądzie Okręgowym w Kielcach
– tel. (41) 34-02-558; e-mail: iod@kielce.so.gov.pl
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:



przeprowadzenia procesu rekrutacji na oferowane stanowisko pracy
kontaktu z kandydatem w zakresie niezbędnym dla potrzeb rekrutacji

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c i e
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.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez upoważnionych pracowników Sądu
Rejonowego w Opatowie oraz pracowników Sądu Okręgowego w Kielcach zaangażowanych
w proces rekrutacji.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub do
czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Po zakończeniu procesu rekrutacji dane osoby
zakwalifikowanej do zatrudnienia będą dołączone do akt osobowych. Dane kandydatów
znajdujących się na liście rezerwowej przechowywane będą do następnego naboru/konkursu,
jednakże nie dłużej niż do 12 miesięcy od przeprowadzenia ostatniej rekrutacji. Po upływie tego
terminu dane osób figurujących na liście rezerwowej podlegają zniszczeniu. Dane osób
niezakwalifikowanych i nie umieszczonych na liści rezerwowej danego naboru/konkursu
zostaną trwale zniszczone.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego.
6. Podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa obowiązującymi w sądach
powszechnych na potrzeby rekrutacji kandydatów do zatrudnienia. Podanie danych jest
niezbędne w celu skutecznego przeprowadzenia procesu rekrutacji, a ich niepodanie skutkuje
brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji na dane stanowisko.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

…………………………………………
Data i podpis kandydata

