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Oświadczenie dotycz ące ochrony danych osobowych

Oświadczam, że zgodnie z tre ścią art. 13 rozporz ądzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi ązku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep ływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz ądzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO,
zostałam/em * poinformowana/ny * o tym, że:
1. Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Prokuratura
Okręgowa w Piotrkowie Tryb., al. 3-go Maja 13/15, 97-300 Piotrków Tryb
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Tomasz Chamerski, e-mail: iod@piotrkow tiyb.po.gov.pl.
3. Dane osobowe zbierane s ą w celu realizacji zadań administratora zwi ązanych z naborem na
wolne stanowisko. 4. Podstawę prawn ą przetwarzania danych stanowi ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r - Kodeks
pracy, ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze, ustawa z dnia 18 grudnia
998 r. o pracownikach s ądów i prokuratury, a w zakresie wykraczaj ącym poza przepisy
prawa zgoda osoby, której dane dotycz ą.
S. Dane osobowe s ą przechowywane przez okres nie d łuższy niżjest to niezb ędne do realizacji
celów, w których s ą przetwarzane, zgodnie z zarz ądzeniem Prokuratora Generalnego w
sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt powszechnych jednostek
organizacyjnych prokuratury
6. Osobie, której dane s ą przetwarzane przys ługuje prawo:
1) Dostępu do tre ści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub
usunięcia, na zasadach okre ś lonych w art. 15-17 RODO;
2) Ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach okre ślonych wart. 18 RODO;
3) Przenoszenia danych, na zasadach okre ślonych w art. 20 RODO;
4) Cofni ęcia zgody w dowolnym momencie bez wp ływu na zgodno ść z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni ęciem;
5) Wniesienia skargi do Prezesa Urz ędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych w zakresie wynikaj ącym z obowi ązuj ących przepisów prawa
(ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o
pracownikach s ą dów i prokuratury) jest wymogiem ustawowym. Podanie innych danych
osobowych jest dobrowolne i wymaga wyra żenia zgody na ich przetwarzanie.
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