Załącznik nr 3 do zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 28 grudnia 2018 r. dot. ogłoszenia o konkursie na referendarza sądowego
……………………………….
…………………………….
Imię i nazwisko kandydata oraz data

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów
rekrutacji w ramach procedury konkursowej prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu
Śląskim nr ADM. 0181-83/18, 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
oraz miejscowości, w której mieszkam w związku z wynikiem konkursu na tablicy ogłoszeń na stronie
Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim , 44-300 Wodzisław Śląski, ulica Sądowa 3, tel. 32 /
459 14 00fax: 32 / 459 14 06; e-mail: wodzislaw@wodzislaw.sr.gov.pl

…………………………………………………..
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 Wodzisławiu Śląskim , 44-300
Wodzisław Śląski, ulica Sądowa 3, nr ADM. 0181-83/18 jest Sąd Rejonowy w
Wodzisławiu Śląskim, zwany dalej Sądem.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim jest Pan Marek
Krupa, adres e – mail: marek@twojabi.net.
3. Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji w ramach
procedury konkursowej (art. 6 ust. 1 lit a ww. Rozporządzenia)
4. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia 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 zgodność 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 skutkować będzie
wykluczeniem z procesu rekrutacji.
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8. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody na
przetwarzanie danych osobowych.

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