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OGŁOSZENIE
PREZESA SĄDU REJONOWEGO W WEJHEROWIE
Sądu Rejonowego w Wejherowie ul. Sobieskiego 302, 84-200 Wejherowo
Nr konkursu: Kd.-011-6/20

Na podstawie art. 13 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, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Wejherowie, (ul.
Sobieskiego 302, 84-200 Wejherowo) reprezentowany przez Prezesa łub Dyrektora
Sądu Rejonowego w Wejherowie.
2. Dane kontaktowe Administratora danych: tel. 58 672 88 92
adres e-mail: administracia@weiherowo.sr.gov.pl.
3. Ma Pani/Pan prawo skontaktować się z administratorem danych za pośrednictwem
powołanego przez niego inspektora ochrony danych osobowych, adres e-mail:
iodo@weiherowo.sr.gov.pl.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia bieżącego
procesu rekrutacji.
5. Podanie danych jest niezbędne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym zgodnie
z przepisami Kodeksu Pracy (Dz. U. 2019 r. poz. 1040) oraz wydanych na jego
podstawie aktów wykonawczych.
6. Podanie danych określonych w art. 221 Kodeksu Pracy (Dz.U. z 2019 r., poz.1040),
art. 155 oraz 155a ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów
powszechnych oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października
2013r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego jest
wymogiem ustawowym.
7. Podanie dodatkowych danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO odbywa
się za dobrowolnie wyrażoną zgodą.
8. Za dobrowolną zgodą kandydatów, dane mogą być również zostać pozostawione i
przetwarzane w bazie osób ubiegających się o zatrudnienie na poczet przyszłych
procesów rekrutacji.
9. W przypadku wyrażenia zgody na poczet przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane
osobowe kandydatów będą przechowywane w bazie osób ubiegających się o
zatrudnienie w tutejszym Sądzie przez okres 12 miesięcy.
10. Osobom nadsyłającym zgłoszenie przysługuję prawo dostępu do treści swoich danych
oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do
wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia
oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody
nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.

11. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie wymienionych
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
12. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane będą mogły odebrać złożone dokumenty w
terminie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia wyniku konkursu w Oddziale Kadr 84-200
Wejherowo, ul. Sobieskiego 302(pok. 4) od pon. do pt. w godzinach od 7:30 do 15:30.
Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.
13. Dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani do państw trzecich/ organizacji
międzynarodowych.
14. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Osoby, które zgłosiły swoje kandydatury do wzięcia udziału w konkursie nr
konkursu: Kd.-011-6/20, proszone są o dostarczenie do Oddziału Kadr w Sądzie
Rejonowym w Wejherowie, ul. Sobieskiego 302, 84-200 Wejherowo, wypełnionych
oświadczeń o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną oraz o udzieleniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych wg załączonego poniżej wzoru w terminie do dnia 31
stycznia 2020 roku.
Oferty osób, które nie złożą powyższego oświadczenia nie będą mogły być
rozpatrzone.

Imię:
Nazwisko:
Nr konkursu:
Klauzula informacyjna wobec kandydata do pracy na stanowisko asystenta sędziego
(na podstawie art. 13 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)
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Wejherowie, (ul.
Sobieskiego 302, 84-200 Wejherowo) reprezentowany przez Prezesa lub Dyrektora Sądu
Rejonowego w Wejherowie.
2. Dane kontaktowe Administratora danych: tel. 58 672 88 92
adres e-mail: administracja@wejherowo.sr.gov.pl.
3. Ma Pani/Pan prawo skontaktować się z administratorem danych za pośrednictwem
powołanego przez niego inspektora ochrony danych osobowych, adres e-mail:
iodo@wejherowo.sr.gov.pl.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia bieżącego
procesu rekrutacji.
5. Podanie danych jest niezbędne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym zgodnie
z przepisami Kodeksu Pracy (Dz. U. 2019 r. poz. 1040) oraz wydanych na jego podstawie
aktów wykonawczych.
6. Podanie danych określonych w art. 221 Kodeksu Pracy (Dz.U. z 2019 r., poz.1040),
art. 155 oraz 155a ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych
oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013r. w sprawie
przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego jest wymogiem ustawowym.
7. Podanie dodatkowych danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO odbywa
się za dobrowolnie wyrażoną zgodą.
8. Za dobrowolną zgodą kandydatów, dane mogą być również zostać pozostawione i
przetwarzane w bazie osób ubiegających się o zatrudnienie na poczet przyszłych
procesów rekrutacji.
9. W przypadku wyrażenia zgody na poczet przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane
osobowe kandydatów będą przechowywane w bazie osób ubiegających się o zatrudnienie
w tutejszym Sądzie przez okres 12 miesięcy.
10. Osobom nadsyłającym zgłoszenie przysługuję prawo dostępu do treści swoich danych
oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do
wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia
oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie
ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.

11. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie wymienionych
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
12. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane będą mogły odebrać złożone dokumenty w
terminie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia wyniku konkursu w Oddziale Kadr 84-200
Wejherowo, ul. Sobieskiego 302 (pok. 4) od pon. do pt. w godzinach od 7:30 do 15:30. Po
tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.
13. Dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani do państw trzecich/ organizacji
międzynarodowych.
14. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Przyjąłem/am do wiadomości:

Data i podpis

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Oświadczam że zapoznała/em się z powyższymi informacjami. Jednocześnie, zgodnie z art. 6
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
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie
danych).Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych
przez mnie dokumentach aplikacyjnych, w tym danych wykraczających poza zakres określony w
art. 221 Kodeksu Pracy(Dz.U. z 2019r., poz. 1040) oraz art. 155 oraz 155a ustawy z dnia 27 lipca
200 lr. Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z
dnia 14 października 2013r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta
sędziego, które podane zostały dobrowolnie, w celu przeprowadzenia bieżącej rekrutacji przez
Sąd Rejonowy w Wejherowie.
Data i podpis

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 6 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 przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w dostarczonych przez mnie dokumentach aplikacyjnych, w tym danych
wykraczających poza zakres określony w art. 221 Kodeksu Pracy (Dz.U. z 2019r., poz. 1040) oraz
art. 155 oraz 155a ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz
Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013r. w sprawie
przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego, które podane zostały dobrowolnie,
w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, tj. przez okres 1 roku przez Sąd
Rejonowy w Wejherowie.

Data i podpis

