
 

Przyjmuję do wiadomości Informacje o przetwarzaniu danych kandydata 

 

 

        ………………………………….. 

                data i podpis kandydata 

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż 

wynikające z przepisów prawa w dokumentach przekazanych pracodawcy, których 

administratorem jest Sąd Rejonowy w Węgrowie, ul. Przemysłowa 20, 07-100 Węgrów, NIP: 

824-10-20-037, REGON 000324984 w celu rekrutacji na stanowisko 

……………………………………. do czasu zakończenia rekrutacji lub do celów określonych 

przepisami archiwizacyjnymi.  

 

 

        ………………………………….. 

                data i podpis kandydata 

* - niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informacje o przetwarzaniu danych kandydata do pracy 

 

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 – dalej RODO) 

informuję, iż: 

a) Administratorem danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Węgrowie, ul. Przemysłowa 20, 

07-100 Węgrów, NIP: 824-10-20-037, REGON 000 324984 

b) Z inspektorem ochrony danych, Pawłem Pogorzelskim, można się skontaktować pod 

numerem telefonu 888050176 lub mailowo: iod@wegrow.sr.gov.pl  

c) Dane kandydata, która ubiega się o stanowisko będą przetwarzane: 

- w celu uzasadnionych potrzeb pracodawcy na podstawie zgody, t.j. art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO, 

- w celu przygotowania umowy o pracę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 

- w celu realizacji zadań nałożonych na pracodawcę w związku z art. 221 Kodeksu pracy 

oraz innych przepisów szczegółowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,  

- w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu pracodawcy, jakim jest zapewnienie 

porządku i bezpieczeństwa oraz ochrony dobrego imienia pracodawcy na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. f RODO. 

d) Odbiorcą danych osobowych będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie 

umowy powierzenia danych w w/w celów, osoby lub podmioty, którym Administrator 

udzieli informacji publicznej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.) oraz mogą podmioty działające 

na podstawie przepisów prawa. 

e) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej 

inaczej, niż na podstawie obowiązku prawnego. 

f) Dane kandydata będą przetwarzane do czasu odwołania zgody lub nawiązania stosunku 

łączącego pracownika z Sądem, a także w okresie archiwizacji; dokumentacja rekrutacyjna 

zostanie dołączona do akt osobowych kandydata, z którym zostanie nawiązana umowa. 

g) Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli 

podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem w granicach określonych przepisami. 

h) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie 

art. 21 ust. 4 RODO 

i) Każda osoba posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna, iż 

przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe. 

j) Podanie danych na podstawie zgody jest dobrowolne, w pozostałych przypadkach 

obowiązkowe; w przypadku odmowy podania danych rekrutacja nie będzie mogła być 

kontunuowana .  

k) Dane pracownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie 

profilowania.     
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