Klauzule informacyjne

1' Klauzula zgody i klauzula informacyjna

dla kandydat6w do pracy (do umieszczenia
na portalach, na stronie sqdu okrqgowego w piotrkowie Trybunalskim)

TreSd zgody

,,Wyra2am zgodq na przetwarzanie przez Sqd Okrqgowy z siedzibq w Piotrkowie Trybunalskim,
ul. Juliusza Slowackiego 5, 97-300 piotrk6w Trybunalski, moich danych osobowych zawartych
w niniejszym cv dla potrzeb procesu rekrutacji.,,

(data i czytelny podpis)

,,Wyra2am zgodq na przetwarzanie przez Sqd Okrqgowy z siedzibq w piotrkowie Trybunalskim,
ul. Juliusza Slowackiego 5, g7-3OO Piotrk6w Trybunalski, moich danych osobowych
zawartych

w niniejszym cv dla potrzeb przyszlych proces6w rekrutacyjnych."

(data i czytelny podpis)

Klauzula informacyjna
,,Zgodnie z art.'J'3 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201,6/679 z dnia 27 kwietnia

2ot6 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/wE (o96lne
rozporzqdzenie o ochronie danych) informujmy, ze:

e

o
o

o

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sqd okrqgowy z siedzibq w piotrkowie
Trybunalskim, ul. Juliusza sfowackiego 5, 97-300 piotrk6w Trybunalski,
Kontakt z Inspektorem ochrony Danych

-

iod@piotrkow-trvb.so,eov.pl;

Podane dane bqdq przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1pkt. a) Rozporzqdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201,6/679 z dnia 27 kwietnia 201,6 r. w sprawie
ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przerwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/wE (o96lne
rozporzqdzenie o ochronie danych) oraz Kodeksu Pracy i innych przepis6w prawa o
charakterze powszechnie obowiqzujqcym;
Pani/Pana dane osobowe przechowywane bqdq przez okres do zakoiczenia prowadzonej
rekrutacji oraz na potrzeby przyszlych rekrutacji przez okres 2 lat (w przypadku wyrazenia

zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszlych
rekrutacyj nych

);

proces6w

o

Posiada Pani/Pan prawo

do zqdania od administratora dostqpu do danych osobowych,

prawo do ich sprostowania, usuniqcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofniqcia zgody
w dowolnym momencie;

o
o
o

Odbiorcq danych osobowych jest jedynie Administrator;
Przysluguje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Ochrony Danych Osobowych;

Podanie danych osobowych

jest obligatoryjne

w

tj.

prezesa Urzqdu

przypadkach, gdy podstawq ich
przetwarzania sq przepisy prawa, a w pozostalym zakresie jest dobrowolne."

Zapoznalem/lam sig
Doto.

lmiq i nazwisko (czytelnie)

