Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych kandydatów do zatrudnienia
w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku (stażysta).
Na podstawie 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r.
Nr 119, str. 1) - dalej RODO informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych zebranych w procesie rekrutacji i nawiązania stosunku pracy jest Sąd
Apelacyjny w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 28/29, reprezentowany przez Prezesa Sądu
Apelacyjnego w Gdańsku.
2. Dane kontaktowe administratora danych: telefon: 58 32 38 600
adres e-mail: administracja@gdansk.sa.gov.pl
3. Inspektorem ochrony danych w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku jest Monika Kucharczyk Wocial, tel. kontaktowy
58- 32-38-546, adres poczty elektronicznej: iodo@gdansk.sa.gov.pl;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w procesie rekrutacji w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku.
5. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią przepisy:
1
 art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z art. 22 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy oraz art. 2 ustawy
o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. 2018 r. poz. 577 ze zm.).
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających
z kodeksu pracy i kodeksu cywilnego.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
8. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich
danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy o ochronie
danych osobowych.
10. Wyniki konkursu, w tym Pani/Pana dane osobowe (imię i nazwisko) zostaną upublicznione na stronie BIP Sądu
Apelacyjnego w Gdańsku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie
szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze
(Dz.U. 2014r. poz. 400).
11. Informuję, iż teren Sądu Apelacyjnego w Gdańsku jest monitorowany przy użyciu monitoringu wizyjnego w celu
zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz przeciwdziałania terroryzmowi.
12. Informuję, iż rozmowy telefoniczne przychodzące, dotyczące określonych nr telefonów są nagrywane – w celu
zapewnienia rozliczalności; bezpieczeństwa osób; mienia oraz przeciwdziałania terroryzmowi.

Zapoznałam/em się
………….………………………………………………………….
Data i podpis
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