Klauzula informacyjna dotycząca wzięcia udziału w konkursie
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku 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), zwane dalej RODO,
Administrator informuje, iż:

1. Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury (dalej:
KSSiP) z siedzibą przy ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w
zakresie działania KSSiP, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować
się z naszym Inspektorem Ochrony Danych – p. Adrianą Głuchowską za pomocą adresu e – mail:
iod@kssip.gov.pl oraz numeru telefonu: 696 011 969
3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. f) RODO w związku
z przepisami ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o KSSiP w celach udziału w konkursie dla aplikantów
sędziowskich i prokuratorskich KSSiP.
4. Okres przechowywania
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez KSSiP przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania wskazanych w pkt. 3 oraz przewidziany w przepisach prawa dotyczących
przechowywania określonych dokumentów.
5. Odbiorcy danych
Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane pracownikom administratora i osobom
delegowanym do KSSiP oraz innym odbiorcom danych osobowych współdziałających z KSSiP w procesie
szkolenia aplikantów.
6. Prawa osób, których dane są przetwarzane
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzania Pani Pana danych oraz prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
7. Obowiązek podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne.

8. Profilowanie
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać
profilowaniu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez KSSiP w celach wskazanych w pkt.
3 klauzuli informacyjnej, w związku z wzięciem udziału w konkursie …………………………..

……..………………………………………………………..

(miejscowość, data i podpis osoby, której dane dotyczą)

