Klauzula informacyjna
dla kandydata na stanowisko kuratora zawodowego/kandydata na aplikację kuratorską
Sąd Okręgowy w Łomży, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacyjnym jest
Sąd Okręgowy w Łomży z siedzibą w Łomży, przy ul. Dwornej 16, reprezentowany przez
Prezesa
Sądu
Okręgowego
w
Łomży,
tel.
86 215-42-53,
e-mail:
sekretariat@lomza.so.gov.pl
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@lomza.so.gov.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na
podstawie art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia
27 kwietnia 2016 r.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do ich
uzyskania wyłącznie na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w Sądzie Okręgowym w Łomży przez czas
rekrutacji. Po zakończeniu procedury rekrutacyjnej, w przypadku niezakwalifikowania się,
dokumenty zostaną trwale zniszczone, a w przypadku zakwalifikowania się na listę
rezerwową – zgromadzone dane będą przechowywane do czasu wyczerpania tej listy, nie
dłużej jednak niż 1 rok od daty zakończenia konkursu. Po tym czasie Pani/Pana dane
osobowe zostaną również trwale zniszczone.
6. W przypadku wygrania konkursu i przyjęcia na stanowisko kuratora
zawodowego/aplikanta kuratorskiego Pani/Pana dane osobowe zostaną przekazane do
właściwego Sądu Rejonowego.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony
Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w procesie
rekrutacji.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
podlegać profilowaniu.

Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej
Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej dla kandydata na
stanowisko kuratora zawodowego/kandydata na aplikację kuratorską.

……………….
data

…………………..
podpis

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sąd Okręgowy w Łomży,
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża, moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko kuratora
zawodowego/aplikację kuratorską.

……………….
data

…………………..
podpis

