
Informacja Administratora Danych 

Na podstawie art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich 

danych (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016) – RODO informuję, że przetwarzanie danych 

osobowych w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie odbywa się na podstawie 6, 7 i 9 RODO w celu 

wykonywania przypisanych sądowi rejonowemu zadań ustawowych szczegółowo określonych 

w przepisach prawnych, w tym celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku które mają 

zastosowanie do działalności sądu powszechnego – jednostki organizacyjnej wymiaru 

sprawiedliwości:  

1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych przetwarzanych w Sądzie Rejonowym 

w Rzeszowie jest:  

Prezes Sądu Rejonowego w Rzeszowie, adres: 35-303 Rzeszów, ul. gen. J. Kustronia 4. 

2. Dane do Inspektora Danych Osobowych w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie:  

Inspektor Ochrony Danych, 35-303 Rzeszów, ul. gen. J. Kustronia 4, e-mail: 

iod@rzeszow.sr.gov.pl. 

3. Pani/Pana dane są przetwarzane w zakresie niezbędnym do prawidłowego realizowania 

obowiązków i praw pracodawcy w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko 

asystenta sędziego. Podanie wymaganych danych jest wymogiem ustawowym 

w stosunku do osób ubiegających się o w/w stanowisko na podstawie: 

- Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013r. 

w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego 

(Dz.U.2013.1228) 

- Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych 

(Dz.U.2018.23 j.t. ze zm.) 

4. Jeżeli Pana/Pani zgłoszenie spełni wymogi formalne Pana/Pani dane tj. imię i nazwisko 

zostanie zamieszczone na liście kandydatów dopuszczonych do konkursu, która będzie 

umieszczona  na tablicy ogłoszeń Sądu oraz Biuletynie Informacji Publicznej. 

5. Po zakończeniu postepowania konkursowego, dane osobowe kandydatów  nie 

zakwalifikowanych do zatrudnienia, będą przechowywane  zgodnie  z obowiązującym 

w jednostce rzeczowym wykazem na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 

14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2018.217 t.j.), 

natomiast dokumenty złożone z postępowaniem konkursowym zostaną odesłane.   

6. Zgromadzone dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Posiada 

Pani/Pan dostęp do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (prawo do 

bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania.  

7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie 

z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do 

momentu wycofania zgody. 

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia. 

9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec 

Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem 

profilowania.  

 

mailto:iod@rzeszow.sr.gov.pl


10. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do 

organizacji międzynarodowych. 

 

 

      ………………………………………………….. 

Imię i nazwisko kandydata 

 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

 

Na podstawie art. 6 ust.1  lit a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 

Sąd Rejonowy w Rzeszowie ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów moich danych osobowych                   

w związku z postepowaniem konkursowym na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie 

Rejonowym w Rzeszowie 

 

 

………………………………………………….. 

                     Imię i nazwisko kandydata 

 

 

 


