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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

 dla celu rekrutacji 

W związku ze złożonym zgłoszeniem na stanowisko nieurzędnicze* / referenta- 

stażystę* / asystenta sędziego* / referendarza sądowego* w Wojewódzkim Sądzie 

Administracyjnym we Wrocławiu informuję, że zgodnie z art. 13 i 14 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) informuję, że administratorem 

danych osobowych podanych w zgłoszeniu oraz zgromadzonych w toku rekrutacji 

i zatrudnienia jest Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, 50-126 Wrocław 

ul. Św. Mikołaja 78/79, e-mail: informacja@wroclaw.wsa.gov.pl, nr tel.: 71 316 02 00, 

nr fax: 71 344 30 89. 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie 

oraz w zakresie przewidzianym w art. 6 ust. 1 lit. b i c, art. 7, art. 9 ust. 2 i art. 13 

Rozporządzenia oraz na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz (odpowiednio) 

art. 2 Ustawy o pracownikach sądów i prokuratury (zwana dalej: u.p.s.i p.), art. 3 

Ustawy o pracownikach urzędów państwowych (zwana dalej: u.p.u.p.), art. 3 

Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania konkursu na 

stanowisko asystenta sędziego (zwane dalej: r.k.s.a.s.) w celu  przeprowadzenia 

procesu rekrutacji (konkursu) na stanowisko nieurzędnicze* / referenta-stażystę* / 

asystenta sędziego* / referendarza sądowego*.  

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia naboru na 

wolne stanowisko pracy a po jego zakończeniu - w celach archiwalnych lub w celu 

obrony przed roszczeniami. W zakresie obejmującym imię i nazwisko, 

po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, Pani/Pana dane będą 

przechowywane w celach archiwalnych.  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w innych lub kolejnych naborach 

jeżeli Pani/Pan wyrazi na to odrębną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym 

w zakresie o którym mowa w art. 221 K.P., art. 2 u.p.s.i p.*, art. 3 u.p.u.p.* oraz 

w art. 3 r.k.s.a.s.* Niepodanie przez Panią/Pana tych danych osobowych 

dotyczących Pani/Pana osoby skutkować będzie nieuwzględnieniem Pani/Pana 

aplikacji w toku rekrutacji.  

W zakresie danych osobowych Pani /Pana dotyczących, których przesłanką jest 

wyrażona przez Panią/Pana zgoda, podanie danych jest dobrowolne i nie będzie 

skutkowało odrzuceniem złożonej przez Panią/Pana aplikacji. 

Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez okres trwania naboru 

tj. do momentu wybrania kandydata do zatrudnienia, a następnie przez okres 

1 miesiąca. Jeżeli Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla obrony przez 

roszczeniami, dane te będą przetwarzane przez okres 3 lat od momentu zakończenia 

naboru. Po upływie wyżej wymienionych okresów, w przypadku niewybrania 

Pani/Pana kandydatury do zatrudnienia, dane osobowe będą usunięte za wyjątkiem 
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Pani/Pana imienia i nazwiska, chyba że ich dalsze przetwarzanie będzie wynikało 

z odrębnych przepisów prawa. W takim przypadku, Pani/Pana dane osobowe będą 

podlegały obowiązkowi dalszego ich przechowywania przez okres wynikający 

z przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

Dane osobowe zostaną udostępnione upoważnionym pracownikom 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w związku z Pani/Pana* 

rekrutacją i zatrudnieniem w tut. Sądzie. 

Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, 

wniesienia sprzeciwu wobec sposobu takiego przetwarzania, przenoszenia danych, 

wniesienia skargi na działania Administratora w zakresie ochrony danych osobowych 

do organu nadzorczego, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(PUODO) oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – na zasadach 

określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych. 

Kontakt z Administratorem danych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym: 

Adres korespondencyjny: Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we 

Wrocławiu. 

Adres poczty elektronicznej: informacja@wroclaw.wsa.gov.pl 

Telefon kontaktowy: 71 316 02 00 

Z Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować wysyłając  

e-mail na adres: iod@wroclaw.wsa.gov.pl 

 

Wrocław, dnia ……………………….  

                                                                   

 

                                                                              Niniejszym potwierdzam, że zapoznałem się z Informacją  

 

 

…………………………………..                                 …………………………………..  

/Podpis pracownika przekazującego Informację/                                         /Podpis i data osoby otrzymującej Informację/ 

 

Objaśnienia: 

*) niepotrzebne skreślić 

 


