KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej
RODO, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej
w Katowicach, z siedzibą Katowice ul. Mikołowska 10,
2) Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można
kontaktować się:
• listownie na adres: 40-950 Katowice ul. Mikołowska 10
• przez e-mail: iod_oisw_katowice@sw.gov.pl
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków wynikających
z przystąpienia do prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej, na podstawie
art. 6 ust. 1 pkt c RODO,
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach
5) Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania usunięcia,
ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania, z ograniczeniami wynikającymi
z przepisów odrębnych, w szczególności przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
6) Dane osobowe kandydatów, którzy nie zostaną przyjęci do służby będą przechowywane przez czas
archiwizacji dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7) Kandydatom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
8) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo
wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej
wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz
adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.
9) Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia
procedury kwalifikacyjnej dla kandydatów do służby w Służbie Więziennej prowadzonej przez
Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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 (Dz. Urz. UE L 119, str. 1).

………………………………………………………………………………..
(data i czytelny podpis kandydata)

