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Oświadczenie 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sąd Rejonowy w Wieliczce 

na potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO 

(Rozporządzenie 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). 

Równocześnie oświadczam, że poinformowano mnie, iż:  

 Administratorem moich danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Wieliczce,                              

ul. Janińska 25, 32-020 Wieliczka; 

 Moje dane osobowe mogą zostać ujawnione: pracownikom Administratora, 

upoważnionym do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków, 

jak również podmiotom świadczącym usługi informatyczne na rzecz Administratora;  

 Mam prawo do dostępu do swoich danych, jak również ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;  

 Mam prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli uznam, że moje dane osobowe 

przetwarzane są niezgodnie z prawem;  

 Mam prawo do wycofania zgody w każdym momencie poprzez wysłanie stosownej 

prośby na adres email administracja@wieliczka.sr.gov.pl lub pisemnie na adres.: Sąd 

Rejonowy w Wieliczce Oddział Administracji, ul. Janińska 25, 32-020 Wieliczka  

 Poinformowano mnie, że cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

 Moje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych do czasu 

zakończenia procesu rekrutacyjnego, chyba że wcześniej wycofam swoją zgodę 

zgodnie ze znaną mi procedurą;  

 Poinformowano mnie, że dane  osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych 

ustawach szczegółowych, są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest 

konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. mój 

wizerunek) przetwarzamy na podstawie mojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłam 

wysyłając swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość 

udziału w rekrutacji; 

 Moje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

 

 

 

…………………………………. 
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