
Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych  
dla kandydatów do pracy – referendarz sądowy 

  

Informacja zgodnie z 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. 

  

I. Tożsamość i dane kontaktowe Administratora:   

Administratorem danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Prezes lub Dyrektor Sądu 

Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, odpowiednio do zakresu realizowanych 

zadań, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik.  

  

II. Inspektor ochrony danych:  

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można 

kontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych: 

• mailowo na adres: iod@lublin-wschod.sr.gov.pl,  

• ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefaklienta/katalogspraw/opisuslugi/skargi- 
                  wnioski-zapytania-do-urzedu/SRLublinWschod,  

• korespondencyjnie, na adres administratora danych.  

  

III. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych:  

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania 

konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz.U.2018.769 j.t.), a po jego zakończeniu, za zgodą 

kandydata, dane mogą zostać wykorzystane do sporządzenia listy rezerwowej kandydatów.  

Podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych, których podanie wynika z przepisów prawa,  

jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tzn. przetwarzanie na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji  

jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.   

Przetwarzanie danych podanych przez kandydata dobrowolnie, a wykraczających poza zakres wymagany 

przepisami prawa, a także przetwarzanie na potrzeby prowadzenia listy rezerwowej kandydatów odbywa 

się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody osób, których dane dotyczą, która może zostać odwołana 

w dowolnym czasie . 

  

IV. Okres przechowywania danych:  

Dokumentacja kandydatów, którzy w wyniku konkursu zostali umieszczeni na liście rezerwowej 

przetwarzana jest do czasu ogłoszenia kolejnego konkursu, nie dłużej niż rok. Dokumentacja pozostałych 

kandydatów przetwarzana jest do dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego.  

Następnie dokumentacja jest archiwizowana zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą  

u administratora oraz ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  

  

V. Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców:   

Administrator nie zamierza ujawniać danych osobowych żadnym odbiorcom, o których mowa  

w art. 4 pkt. 9 RODO.  

  



VI. Prawa osób, których dane są przetwarzane:  

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mają Państwo prawo do złożenia wniosku o:  

• dostęp do danych,  

• sprostowanie (poprawienie) danych, które są nieprawidłowe lub niekompletne,  

• usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie,  

• ograniczenie przetwarzania w przypadku wątpliwości co do prawidłowości danych lub zasadności 
ich przetwarzania.  

  

W tych przypadkach, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane 

dotyczą, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

  

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych w tych przypadkach, gdy przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa.   

  

VII. Zamiar przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:  

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem 

sytuacji wynikających z przepisów prawa.  

  

VIII. Informacja o wymogu podania danych:  

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w szczególności  

z art. 221 § 1 Kodeksu pracy lub informacji o karalności, jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu 

rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.  

  

IX. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu:  

Administrator nie będzie podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilować 

przetwarzanych danych osobowych.  

 

Wyniki konkursu, w tym Pani/Pana dane osobowe (imię i nazwisko) zostaną opublikowane na stronie BIP 

i tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania 

konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz.U.2018.769 j.t.) 


