……………………………….

…………………………….

Imię i nazwisko kandydata

Data

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów
rekrutacji w ramach procedury konkursowej prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Rybniku pod nr
…………………………………………….zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz.U. UE L 119 z 04.05.2016) oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Jednocześnie wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska w
związku z wynikiem konkursu na tablicy ogłoszeo na stronie internetowej Sądu Rejonowego w
Rybniku.

…………………………………………………..
Czytelny podpis kandydata

Oświadczam, iż zostałam/em poinformowany, że:
1. Administratorem moich danych osobowych w procesie rekrutacyjnym w ramach procedury
konkursowej
prowadzonej
w
Sądzie
Rejonowym
w
Rybniku
pod
nr
…………………………………………jest Sąd Rejonowy w Rybniku przy ul. Pl. Kopernika 2, 44-201
Rybnik tel. 32/43-93-100 adres a-mail: sr.rybnik@rybnik.sr.gov.pl, zwany dalej Sądem.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Rybniku jest Pani Marta Gołek (adres
e-mail: marta.golek@rybnik.sr.gov.pl).
3. Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji w ramach
procedury konkursowej (art. 6 ust. 1 lit a ww. Rozporządzenia), a także będą przekazane
Prezesowi Sądu Apelacyjnego w Katowicach na podstawie § 13 Rozporządzenia MS z dnia
22 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza
sądowego (Dz.U.2018.769 tj.), a wobec osoby zakwalifikowanej do zatrudnienia – w celu
realizacji art. 150 § 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów
powszechnych (Dz.U.2018.23 tj.).
4. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu zakooczenia procesu rekrutacji i
wyłonienia zwycięzców konkursu. Okres przechowywania obejmuje czas umieszczenia na
liście rezerwowej.
5. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia, przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie bez wpływy na zgodnośd z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznam, iż przetwarzanie moich
danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z
dn. 27 kwietnia 2016r. 2016/679.
7. Podanie danych w zakresie określonym odrębnymi przepisami prawa jest dobrowolne, lecz
niezbędne w celu realizacji procesu rekrutacji oraz ewentualnego zawarcia umowy (art. 221ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U.2018. 917) oraz Rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez
pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu
prowadzenia akt osobowych pracownika Dz.U.2017. 894) - ich nie podanie skutkowad będzie
wykluczeniem z procesu rekrutacji.
8. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody
na przetwarzanie danych osobowych.

…………………………………………………..
Czytelny podpis kandydata

