Klauzula informacyjna
Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Płocku, z siedzibą przy
Pl. Obrońców Warszawy 8, 09-404 Płock, tel. (24) 267-45-60, adres e-mail: prokuratura@plock.po.gov.pl
(dalej: Prokuratura Okręgowa).
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych - e-mail: iod@plock.po.gov.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Podanie danych Prokuraturze Okręgowej jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celu.
W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja ww. celu.
5. Osoba podająca więcej danych niż określono w art. 221 § 1 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108) lub
przepisach szczegółowych, określających warunki naboru na dane stanowisko, powinna złożyć
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przekazanych
dokumentach lub usunąć ze składanych dokumentów dane wykraczające poza ww. zakres.
6. Jeżeli do dokumentów aplikacyjnych dołączone jest CV ze zdjęciem lub samo zdjęcie, osoba której dane
dotyczą, powinna usunąć zdjęcie (jeżeli nie jest wymagane) lub złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody
na przetwarzanie wizerunku umieszczonego w CV i/lub na zdjęciu.
7. Dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko
instytucje upoważnione z mocy prawa. Przekazane dane nie będą podlegały profilowaniu. Administrator
danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
8. Dane osobowe zawarte w przekazanych przez Panią/Pana dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane
(w tym przechowywane) do czasu zakończenia procesu rekrutacji oraz przez okres 14 dni po zakończeniu
procesu rekrutacji, a w przypadku osób wpisanych na rezerwową listę kandydatów do czasu następnego
konkursu, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji – licząc od dnia ogłoszenia
wyników konkursu. Jeżeli przekazane dokumenty nie zostaną odebrane w ciągu 7 dni od zakończenia
procesu rekrutacji, zostaną zniszczone.
9. Dane osobowe zawarte w pismach, protokołach, wszelkich załącznikach oraz dane osobowe zgromadzone
w systemach informatycznych Prokuratury Okręgowej, dotyczące procesu rekrutacji, których nadawcą lub
adresatem jest Prokuratura Okręgowa, będą przetwarzane (w tym przechowywane) przez okres zgodny
z kwalifikacją archiwalną wynikającą z jednolitego rzeczowego wykazu akt wprowadzonego
zarządzeniem nr 84/16 Prokuratora Generalnego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia
jednolitego rzeczowego wykazu akt powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.
10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia
danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108).
Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2142 ze zm.).
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 577).
Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2016 r. poz. 177 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko
asystenta prokuratora (Dz. U. z 2016 r. poz. 1838) – dot. konkursu na stanowisko asystenta prokuratora
Zarządzenie nr 84/16 Prokuratora Generalnego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego
wykazu akt powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
Rozporządzenie 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 119/1).

Oświadczenie
Ja niżej podpisany(a) ………………………………….………………………….……. zapoznałem(am) się
(imię i nazwisko)

z powyższą klauzulą informacyjną, zrozumiałem(am) ją i w pełni ją akceptuję.

…………………………………….
data i podpis
osoby składającej oświadczenie

