Klauzula Informacyjna dotycząca konkursu na stanowisko urzędnicze
Sąd Rejonowy w Olecku w celu wypełnienia obowiązku określonego w art. 13 ust. 1 i 2
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych osobowych), informuje że:

1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Sądu Rejonowego w Olecku z siedzibą
przy ul. Osiedle Siejnik I 18, 19-400 Olecko.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych to Andrzej Włodarczyk,
e-mail: inspektor@odo.info.pl

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji przeprowadzenia
konkursu na stanowisko urzędnicze.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r., Art
6 ust 1 lit. a, tj. zgoda osoby, której dane będą przetwarzane oraz Art. 6 ust. 1 lit c – realizacja
obowiązku wynikającego z przepisów prawa w zw. z rozporządzeniem Ministra
Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu
przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze z późn. zm.; ustawą
o pracownikach sądów i prokuratury z dnia 18 grudnia 1998 r. z późn. zm.; ustawą Prawo o
ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 r. z późn. zm.

5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzenia
konkursu.

6. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Sąd Rejonowy w Olecku przysługują
prawa: Prawo dostępu do treści swoich danych, Prawo do sprostowania treści danych, Prawo
do usunięcia danych, Prawo do ograniczenia przetwarzania, Prawo do przenoszenia danych,
Prawo wniesienia sprzeciwu, Prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest ono niezbędne do
realizacji przeprowadzenia konkursu.

8. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione z mocy prawa.
9. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych dokonywane jest z naruszeniem
przepisów prawa, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą jednak

stosowane metody przetwarzania polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu.
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