Klauzula informacyjna dla kandydatów umieszczonych na liście kwalifikacyjnej, którzy
złożyli wniosek o przyjęcie na aplikację uzupełniającą prokuratorską na podstawie
art. 23 ust. 1 w zw. z art. 37a ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole
Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2019 r., poz. 1042 ze zm.), dalej: ustawa o
Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) (Dz. Urz. UE L
119
z 04.05.2016, str. 1, ze zm.) dalej: RODO, informuję jak poniżej.
Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowa Szkoła Sądownictwa
i Prokuratury. Z administratorem można kontaktować się:
a. listownie na adres siedziby, tj. 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 5;
b. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@kssip.gov.pl;
c. za pośrednictwem platformy ePUAP na adres: /kssip_krakow/SkrytkaESP;
d. telefonicznie na nr: (12) 617 96 14 lub faksem na nr: (12) 617 94 11.
Inspektor ochrony danych
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz
z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO, można kontaktować się
z wyznaczonym inspektorem ochrony danych, w następujący sposób:
a. listownie na adres: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 5;
b. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod@kssip.gov.pl;
c. telefonicznie na nr: 696 011 969
Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a. ustalenia listy kandydatów przyjętych na aplikację uzupełniającą prokuratorską oraz
prowadzenia aplikacji uzupełniającej prokuratorskiej;
b. prowadzenia analiz i badań służących ustaleniu kompetencji i kwalifikacji
wymaganych na stanowiskach pracy w sądach i prokuraturze oraz ich wykorzystania
w działalności szkoleniowej, dla wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO w zw. z art. 2 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia
23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury).
W przypadku przekazania przez Panią/Pana z własnej inicjatywy innych danych osobowych
niż określone w ustawie o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, w tym szczególnych
kategorii danych osobowych wskazanych w art. 9 ust. 1 RODO, podstawą prawną ich
przetwarzania będą zgody udzielone przez Panią/Pana, pod warunkiem pisemnego wyrażenia
takich zgód (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Zgoda nie może odnosić się do
danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych, o których
mowa w art. 10 RODO.

Pani/Pana dane osobowe będą również przechowywane w celu wypełnienia obowiązku
archiwizacji dokumentów, wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.).
Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom uprawnionym z mocy prawa do ich
pozyskania i w zakresie niezbędnym do wywiązania się przez administratora z ciążących
obowiązków prawnych (np. Ministrowi Sprawiedliwości sprawującemu nadzór nad Krajową
Szkołą Sądownictwa i Prokuratury).
Dane osobowe będą udostępniane również podmiotom uczestniczącym w realizacji ww.
celów przetwarzania danych osobowych, w szczególności, członkom zespołów i komisji
egzaminacyjnych, powołanych do przeprowadzenia egzaminu na aplikację uzupełniającą
prokuratorską w zakresie niezbędnym do:
a. prawidłowego i zgodnego z prawem ustalenia list kandydatów przyjętych na aplikację
uzupełniającą prokuratorską;
b. prowadzenia aplikacji uzupełniającej prokuratorskiej;
c. sporządzania opracowań badawczo – statycznych
oraz innym odbiorcom danych osobowych współdziałającym z Krajową Szkołą Sądownictwa
i Prokuratury w procesie szkolenia aplikantów (np. sądom i prokuraturom).
Dane osobowe będą ujawniane także innym administratorom oraz podmiotom
przetwarzającym dane osobowe, jeżeli ich ujawnienie będzie związane z prowadzonym
postępowaniem rekrutacyjnym i prowadzoną aplikacją prokuratorską np.:
a. operatorom usług pocztowych i firmom kurierskim – w przypadku prowadzenia
korespondencji;
b. Ministrowi Cyfryzacji administrującemu platformą ePUAP – jeżeli korespondencja
będzie prowadzona za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji
publicznej;
c. podmiotom świadczącym usługi informatyczne oraz obsługującym systemy
teleinformatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (w tym firmom
serwisującym, dostawcom usług informatycznych, firmom hostingowym);
d. podmiotom świadczącym na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
usługi z zakresu pomocy prawnej oraz usługi doradcze.
Zakres ujawnianych danych osobowych będzie każdorazowo ograniczony do niezbędnego
minimum.
Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do innych państw, w szczególności spoza
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ani do organizacji międzynarodowych.
Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania oraz przewidziany w przepisach prawa dotyczących przechowywania
określonych dokumentów.
Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii;

b.
c.
d.
e.

prawo do sprostowania (poprawiania i uzupełniania) swoich danych osobowych;
prawo do usunięcia danych osobowych dotyczących własnej osoby;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
prawo wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie – z przyczyn związanych z
Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych
osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
f. prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem.
Żądania wykonania powyższych praw można kierować w formie pisemnej, w tym
elektronicznej bezpośrednio do administratora lub inspektora ochrony danych, wykorzystując
podane wyżej ich dane kontaktowe.
Realizacja przysługujących Pani/Panu praw może być ograniczona lub wyłączona
ze stosowania, ze względu na uwarunkowania wynikające z obowiązujących przepisów
prawa, w szczególności gdy dalsze przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
Zgodnie z art. 77 RODO ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w szczególności w państwie
członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia
domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczące narusza RODO. Na terenie Polski organem nadzorczym zajmującym się
ochroną danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w
Warszawie (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).
Wymogi dotyczące podania danych osobowych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów ustawy z
dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury stanowi realizację
obowiązków ustawowych. Konsekwencją niepodania tych danych osobowych jest
niemożność umieszczenia na liście kandydatów przyjętych na aplikację, a w rezultacie
niemożność odbywania aplikacji uzupełniającej prokuratorskiej. W pozostałym zakresie
podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania wobec Pani/Pana osoby
zautomatyzowanych decyzji (tzn. decyzji bez udziału człowieka), w tym profilowania.

Potwierdzam zapoznanie się z powyższymi informacjami dotyczącymi przetwarzania moich
danych osobowych.
……………………………………………………………
data i czytelny podpis osoby ubiegającej się
o przyjęcie na aplikację prokuratorską

