Informacja udzielana osobie, której dane dotyczą, przy pozyskiwaniu od niej
danych osobowych (art. 13 RODO) - Kandydaci do pracy
I.
1)

Administrator

2)

Jednostka organizacyjna/komórka organizacyjna
przetwarzająca dane osobowe

3)

Przedstawiciel jednostki organizacyjnej/ komórki
organizacyjnej przetwarzającej dane osobowe

4)

Inspektor Ochrony Danych

5)

Podstawa prawna przetwarzania

6)

Cele przetwarzania danych osobowych

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
reprezentowany przez Prezesa WSA w Kielcach, ul. Prosta

10,25-366 Kielce., tel. (41) 34-05-400, fax.(41) 34-05-365.

7)
8)

9)
10)

Główny Specjalista ds. Osobowych -Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Kielcach.

Główny Specjalista ds. Osobowych Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Kielcach ul. Prosta 10, 25-366 Kielce
tel.(41) 34-05-423 kadry@wsa.gov.pl
e-mail: iod@kielce.wsa.gov.pl, tel.(41)34-05-224.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 22 1 §1
Kodeksu pracy - w zakresie wskazanym w tym przepisie - w
pozostałym zakresie na podstawie zgody osoby ubiegającej się
o zatrudnienie - art. 6 ust 1 lit. a i c Rozporządzenia 2016/679
a) w celu realizacji procesów rekrutacyjnych
b) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń
lub obrony praw, które to przetwarzanie stanowić
będzie wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na
Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, tj.
dochodzenia roszczeń lub obrony praw wynikających z
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, w
myśl ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o
odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych
Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom
Okres, przez który dane osobowe będą
a) przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesów
rekrutacyjnych odbywających się w okresie
przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria
nadchodzących 12 miesięcy. W przypadku
ustalania tego okresu
pozytywnego wyniku rekrutacji zgoda powyższa
dotyczy również przetwarzania udostępnionych przeze
mnie danych osobowych dla celów zawarcia i
wykonania umowy o pracę.
b) w celu dochodzenia lub obrony roszczeń w
postępowaniu, w którym Wojewódzki Sąd
Administracyjny jest stroną - do czasu jego
prawomocnego zakończenia, lub przedawnienia
roszczeń, nie krócej jednk niż do upływu okresu, o
którym mowa w ppkt.a.
Zautomatyzwanego podejmowania decyzji, w tym
Informacje na temat stosowania zautomatyzowanego profilowania nie stosuje się.
podejmowania decyzji, w tym profilowania
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej
(gdy ma to zastosowanie) - informacje o zamiarze
przekazania danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu
lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego
stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o
którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit
drugi, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych
zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania
kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych

II.
1.
2.
3.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym /umownym/ warunkiem zawarcia umowy (niepotrzebne
skreślić) w zakresie, o którym mowa w art. 22 1 §1 Kodeksu pracy.
Osoba, której dane dotyczą, która ubiega się o zatrudnienie jest zobowiązana do podania danych o
których mowa w pkt. 1.
Konsekwencje niepodania danych: Niepodanie danych o których mowa w art. 22 1 §1 Kodeksu pracy
skutkować będzie nieuwzględnieniem Pani/Pana aplikacji w toku rekrutacji. W zakresie danych osobowych,
których przesłanką przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, podanie danych jest dobrowolne i
nie będzie skutkowało odrzuceniem złożonej przez Panią/Pana aplikacji.

III.
1.

2.

3.

Osoba przekazująca dane osobowe (której dane dotyczą) ma prawo do:
1) żądania od administratora dostępu do danych osobowych;
2) żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest art 6 ust. 1 lit. e
albo lit. f RODO;
4) przenoszenia danych.
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO osoba
przekazująca dane osobowe ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem żądania od administratora
dostępu do danych osobowych.
Osoba przekazująca dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kielce, dnia ...................................... roku

Niniejszym potwierdzam, że zapoznałem się z
Informacją

………………………………………………….. Własnoręczny
podpis

-

