KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie
danych osobowych z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE, Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. (dalej jako: RODO) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Sierpcu (dalej jako: ADO).
2. Kontakt z ADO jest możliwy: za pomocą e-maila: administracja@sierpc.sr.gov.pl, za pomocą
telefonu: 24 275 22 93 wew. 010, drogą pocztową: Sąd Rejonowy w Sierpcu ul. Wiosny Ludów 1,
09-200 Sierpc.
3. ADO powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy: za pomocą e-maila:
iod@plock.so.gov.pl, za pomocą telefonu: 24 269 73 59, drogą pocztową: Sąd Okręgowy w Płocku
Pl. Narutowicza 4, 09-404 Płock.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez ADO w celu przeprowadzenia konkursu na
stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Sierpcu na zasadach określonych w
Zarządzeniu nr 15/18 Prezesa Sądu Rejonowego w Sierpcu.
5. Podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych jest Pani/Pana zgoda. Jest ona
konieczna do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO wynikającego z ustawy z dnia
27.07.2001r. o kuratorach sądowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody
nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej
wycofaniem. Cofnięcie zgody jest możliwe przez złożenie oświadczenia do ADO za pośrednictwem
poczty e-mail na adres: administracja@sierpc.sr.gov.pl, iod@plock.so.gov.pl lub osobiste zgłoszenie
się do Samodzielnej Sekcji Administracyjnej w Sądzie Rejonowym w Sierpcu.
7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą odpowiednie organy lub podmioty publiczne w
zakresie, w jakim jest to niezbędne do wywiązania się z obowiązków prawnych, które spoczywają na
ADO. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania konkursu na aplikację kuratorską,
a następnie w archiwum zakładowym Sądu Okręgowego w Płocku przez czas określony przepisami
prawa.
Przysługuje

9.

Pani/Panu

prawo

żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
oraz prawo do przenoszenia danych.
10.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

11.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sąd Rejonowy
w Sierpcu, 09-200 Sierpc, ul. Wiosny Ludów 1, w celu przeprowadzenia konkursu na
stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Sierpcu ogłoszonego
14 listopada 2018 r.

..……………………………………
(data i podpis)

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną, w której zostałam/em
poinformowana/ny o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich
poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również,
że podanie tych danych jest dobrowolne.

..……………………………………
(data i podpis)

