KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)-(Dz.Urz.UE.L
2016 Nr 119, str. 1, zwanym dalej: RODO) informujemy, że przetwarzanie danych
osobowych w Sądzie Rejonowym w Raciborzu odbywa się na podstawie art. 6, 7 i 9 RODO
w celu wykonywania przypisanych sądowi rejonowemu zadań ustawowych szczegółowo
określonych w przepisach prawnych, w tym w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku,
które mają zastosowanie do działalności Sądu Rejonowego w Raciborzu jako sądu
powszechnego - jednostki organizacyjnej wymiaru sprawiedliwości.
1. Administratorem

Danych

Osobowych

-

zwanym

dalej

Administratorem

–

pozyskanych podczas postępowania konkursowego na stanowisko referendarza
sądowego w Sądzie Rejonowym w Raciborzu jest Prezes Sądu Rejonowego w
Raciborzu z siedzibą w Raciborzu przy ulicy Nowej 29,
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować
za pomocą poczty elektronicznej: adres email: iod@raciborz.sr.gov.pl,
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu na
stanowisko referendarza sądowego na podstawie art. 149 a § 1 ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn.
zmianami) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 r.
w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko referendarza sądowego (t. j. Dz.
U. z 2018 r. poz. 769) – zwanego dalej Rozporządzeniem,
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom,
5. Jeśli Pani/Pana zgłoszenie spełni wymogi formalne Pani/Pana dane osobowe tj. imię,
nazwisko i miejsce zamieszkania będą umieszczone na liście kandydatów
dopuszczonych do konkursu, która będzie zamieszczona na tablicy ogłoszeń Sądu oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej,
6. Po zakończeniu konkursu lista o wynikach konkursu zawierająca imię i nazwisko i

wyniki poszczególnych kandydatów będzie przez okres 14 dni umieszczona na tablicy
ogłoszeń Sądu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,
7. Kandydaci nie zakwalifikowani do zatrudnienia będą mogli odebrać swoje dokumenty
w terminie 1 miesiąca po zakończeniu postępowania konkursowego. Po upływie
wskazanego terminu nieodebrane dokumenty złożone w związku z postępowaniem
konkursowym zostaną odesłane kandydatom,
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
prawo do przenoszenia danych,
9. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie do wycofania zgody na przetwarzanie
danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
10. Jeżeli uzna Pani/Pan, że Administrator przetwarza jej/jego dane z naruszeniem
przepisów RODO może Pani/Pan złożyć skargę do organu nadzorczego, którym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

…………………………………………………..
(imię i nazwisko kandydata)

