
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczam,  że  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  przez

Wojewódzki  Sąd  Administracyjny  we  Wrocławiu  w  celu  przeprowadzenia  naboru  na

stanowisko asesora.

Wyrażam także zgodę na otrzymywanie informacji związanych z realizacją powyższego celu

drogą  telefoniczną  (podać  nr  telefonu)  ……….................................  i  mail

……………………………….

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:

1. Nabór  jest  przeprowadzany zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa,  a  jego wyniki  opublikowane

zostaną na stronie internetowej Krajowej Rady Sądownictwa.

2. Administratorem  podanych  przez  mnie  danych  osobowych  jest  Wojewódzki  Sąd  Administracyjny  we

Wrocławiu. 

3. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@wrocaw.wsa.gov.pl 

4. Jednostką organizacyjną Administratora przetwarzającą dane osobowe w ramach prowadzonego naboru jest

Oddział Spraw Ogólnych i Osobowych.

5. Podane przez mnie dane osobowe będą przetwarzane na podstawie działu II, rozdział I ustawy z dnia 27

lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych – w zakresie wskazanym w tym rozdziale, oraz na

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)  -  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w     sprawie  

ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i     w     sprawie  swobodnego  

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

6. Okres przechowywania dokumentacji dotyczącej postępowania w sprawie powołania do pełnienia urzędu na

stanowisku sędziowskim lub asesorskim wynosi  7  lat  od końca  roku,  w którym postępowanie zostanie

zakończone, po upływie tego terminu dokumentacja podlega brakowaniu w sposób określony w przepisach

ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – Dz.U. z 2020r., poz. 164

(oryginały dokumentów zostaną odesłane pocztą po zakończonym konkursie).

7. Przysługuje mi prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, a jej wycofanie nie wpływa na

zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. Przysługuje mi prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub

ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec  ich  przetwarzania,  prawo  do

przenoszenia danych.

9. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

                                                                                                      ...............................................
                                                                                                                czytelny podpis
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