Klauzula informacyjna - rekrutacja
Szanowni Państwo,
Realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 119, s. 1) – dalej RODO
− informujemy, że:
I. Administrator danych osobowych
Sąd Rejonowy w Mikołowie, ul. Wyszyńskiego 12/14, 43-190 Mikołów
II. Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach
ochrony swoich danych osobowych przez formularz kontaktowy na stronie
www.mikolow.sr.gov.pl; e-mail iod@mikolow.sr.gov.pl, tel. 32 7846154 lub pisemnie na adres
naszej siedziby, wskazany w pkt I.
III. Cele i podstawy przetwarzania
1. Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje
dane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie wynikającym z:
a. Ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 108 ze zm.).
b. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 52 z późn. zm.).
Administrator nie planuje dalej przetwarzać Twoich danych osobowych w celu innym niż cel,
w którym dane osobowe zostały zebrane.
IV. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich
danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że
będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie
uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje
dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
V. Okres przechowywania danych
Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do czasu zakończenia procesu rekrutacji.
VI. Odbiorcy danych
1. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom, z którymi współpracujemy, tj:
podmiotom świadczącym usługi z zakresu medycyny pracy oraz bhp.
2. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do
organizacji międzynarodowych.
VII. Prawa osób, których dane dotyczą:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do wycofania zgody;
3. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
4. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
5. prawo do przenoszenia danych;
6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez Kodeks Pracy jest wymogiem
ustawowym, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana
zgody. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja dalszego procesu rekrutacji
IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

……………………………………………………………
(data, podpis osoby otrzymującej klauzulę informacyjną)

