Załącznik nr 1
Klauzula Informacyjna dla kandydata na pracownika
w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że od 25 maja 2018
roku:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu
rekrutacyjnym jest Sąd Apelacyjny w Warszawie.

2.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail:
iod@waw.sa.gov.pl.

3.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
na wskazane stanowisko.

4.

Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Obowiązek ich podania wynika z przepisów prawa
krajowego, które zostały wskazane na stronie BIP Sądu Apelacyjnego w Warszawie w zakładce
„Oferty pracy – Ważne dokumenty”. Podanie dodatkowych danych, nie wymienionych w ww.
przepisach jest nieobowiązkowe i nie ma wpływu na proces rekrutacji, ale jest równoznaczne
z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie.

5.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 3 miesięcy od daty zakończenia konkursu.
Przez ten okres osoby, które się nie zakwalifikowały mogą odebrać swoje dokumenty. Po tym
okresie dane zostaną zniszczone.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz cofnięcia zgody na przetwarzacie swoich danych
osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie
zgody będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.
7.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO.

8.

Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą zostać udostępnione:
a) podmiotom zapewniającym na rzecz Sądu obsługę techniczną i organizacyjną, takie jak
np. dostawcy oprogramowania do zarządzania systemami, podmioty świadczące obsługę
techniczną oprogramowania oraz kancelarie świadczące obsługę prawną Sądu.
b) podmiotom upoważnionym z mocy prawa.

9.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w oparciu o zautomatyzowane
podejmowanie decyzji, w tym, nie będą podlegały profilowaniu.

10. Administrator danych nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11. Informacja o wynikach naboru za wskazaniem imienia i nazwiska wybranego kandydata podlega
upowszechnieniu poprzez publikację między innymi na stronie internetowej Sądu.

12. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie świadczenia pracy dla
Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z ww. informacjami

…………………………………………..
(czytelny podpis kandydata)

