
KLAUZULA INFORMACYJNA 

REKRUTACJA PRACOWNIKÓW / PRAKTYKA / STAŻ 

 

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 (RODO) informujemy: 

I. Dane kontaktowe Administratora Danych. 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezes oraz Dyrektor Sądu 

Rejonowego w Węgrowie z siedzibą  w Węgrowie, przy ul. Przemysłowej 20. 

II.  Dane kontaktowe inspektora ochrony danych. 

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Sądzie Rejonowym 
w Węgrowie sprawuje Inspektor Ochrony Danych: mgr Marek Czechowski, email: 
iod@wegrow.sr.gov.pl lub korespondencyjnie na adres Administratora Danych Osobowych. 

III. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych: 

 

 przeprowadzenia rekrutacji kandydatów do pracy w Sądzie Rejonowym w Węgrowie - 

wyboru osób do zatrudnienia na wolnych stanowiskach lub zawarcia umowy o praktykę 

absolwencką, praktykę lub staż; 

 podstawą przetwarzania danych osobowych w trakcie rekrutacji na stanowiska 

urzędnicze jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 221 § 1 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. 

o pracownikach sądów i prokuratur; 

 w przypadku naboru na praktyki absolwenckie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku 

z ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. 2018 poz. 1244); 

 w przypadku naboru na stanowisko asystenta sędziego art. 6 ust. 1 lit. b RODO 

w związku z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. 

w sprawie prowadzenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. 2013 poz. 

1228); 

 w przypadku konkursu na stanowisko specjalisty w Opiniodawczym Zespole Sądowych 

Specjalistów art. 6 ust. 1 b RODO w związku z rozporządzeniem Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie konkursów na stanowiska 

kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów; 

 podstawą przetwarzania danych w dalszej rekrutacji (na podstawie listy rezerwowej) 

nie przekraczającej 1 roku jest zgoda kandydata. 

 

IV. Okres przechowywania danych. 

Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do zrealizowania 

celów. Złożone aplikacje kandydatów, które nie zostały wybrane w konkursie, niszczone są 

protokolarnie zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną Sądu Rejonowego w Węgrowie. 

Administratorzy Danych nie planują dalej przetwarzać danych osobowych kandydatów 

do pracy w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, chyba, że kandydat 

na stanowisko pracy wyrazi na to zgodę, wtedy dane te będą przetwarzane do celów dalszej 

rekrutacji nie dłużej niż przez 1 rok. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. 

V. Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców.  
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Odbiorcami danych osobowych mogą być jedynie organ lub podmiot upoważniony na 

podstawie odrębnych przepisów. 

VI. Prawa osób, których dane są przetwarzane. 

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz 

usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie, zgodnie z obwiązującymi przepisami oraz 

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie 

(i przewidzianym powyżej zakresie), przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe dostępne na stronie: 

https://uodo.gov.pl/), jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. 

VII. Zamiar przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

VIII. Informacja o wymogu podania danych. 

Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji 

celów, do jakich zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości 

rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji. 

IX. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu 

Dane osobowe kandydatów do pracy w Sądzie Rejonowym w Węgrowie nie będą 
przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

Jednocześnie informujemy, że dokumenty aplikacyjne złożone poza ogłoszonymi 
procesami rekrutacji będą niezwłocznie niszczone, a dane osobowe w nich zawarte nie będą 
przetwarzane gdyż brak jest podstawy prawnej przetwarzania danych zawartych w CV. 

Przykładowa treść zgody dla celów rekrutacji: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym 
dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku 
o ochronie danych osobowych i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (RODO). 


