Legnica, dn. ________________
(miejscowość, data)

____________________
(imię i nazwisko)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 12 i 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 osobowych – zwanego dalej RODO)
w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji do pracy w Prokuraturze Okręgowej
w Legnicy oświadczam, że zostałam/em* poinformowana/ny o tym, że*:
1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Prokuratura Okręgowa
w Legnicy reprezentowana przez Prokuratora Okręgowego w Legnicy z/s przy
ul. Grunwaldzkiej nr 8, 59-220 Legnica, e-mail: sekretariat@legnica.po.gov.pl,
tel. 76 72 31 100,
2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora ochrony danych nadzorującego
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować
się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@legnica.po.gov.pl oraz telefonicznie pod
numerem 76 72 31 155.
3. Dane osobowe kandydatów do pracy w będą przetwarzane w celu przeprowadzenia
rekrutacji kandydatów – wyboru osób do zatrudnienia na wolnych stanowiskach
do pracy w Prokuraturze Okręgowej w Legnicy oraz w prokuraturach rejonowych
okręgu legnickiego.
4. Administrator Danych Osobowych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych
kandydatów do pracy w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane,
to jest w celu przyszłej rekrutacji chyba, że kandydat na stanowisko pracy wyrazi
na to zgodę, jednak nie dłużej niż przez 1 rok. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
5. Kandydaci w procesie rekrutacji mają prawo do cofnięcia zgody, o której mowa
w pkt. 4, w każdym momencie poprzez przesłanie zawiadomienie. Cofnięcie zgody
nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
6. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b
w zw. z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy oraz ustawy z dnia
28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze, a także ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.
o pracownikach sądów i prokuratury.
7. Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji
celów, do jakich zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości
rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.

8. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków
przewidzianych przepisami prawa.
9. Administrator Danych Osobowych nie zamierza przekazywać danych osobowych
kandydatów do pracy do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
10. Dane osobowe kandydatów do pracy przechowywane będą przez okres niezbędny
do realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie z zarządzeniem Prokuratora
Generalnego w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt
powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.
11. Kandydaci do pracy posiadają prawo do żądania od Administratora Danych
Osobowych:
a/ dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub
usunięcia, na zasadach określonych w art. 15-17 RODO
b/ ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO
c/ przenoszenia danych osobowych, na zasadach określonych w art. 20 RODO
d/ cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.
12. Kandydaci do pracy mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13. Dane osobowe kandydatów do pracy nie będą
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

przetwarzane

w

sposób

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych
dla celów rekrutacji, także po jej zakończeniu – w celu prowadzenia dalszej rekrutacji,
jednak nie dłużej niż przez 1 rok od dnia ogłoszenia wyników niniejszej rekrutacji.
Zapoznałem się z prawem do cofnięcia tej zgody w każdym momencie.
______________________
(podpis osoby składającej oświadczenie)

