
 

Informacja udzielana osobie, której dane dotyczą, przy pozyskiwaniu od niej danych 

osobowych (art. 13 RODO) 

1) Administrator (dane kontaktowe) 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku 

ul. H. Sienkiewicza 84 15-950 Białystok  

2) 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (imię i 

nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz numer 

telefonu) 

 

tel. 85 6784041 mail.:iodo@bialystok.wsa.gov.pl 

3) Cele przetwarzania danych osobowych 

w związku ze zgłoszeniem swojej kandydatury na  wolne 

stanowisko referenta stażysty w Wojewódzkim Sądzie 

Administracyjnym w Białymstoku  

4) Podstawa prawna przetwarzania 

art.6 ust.1 lit.a,b,c RODO w związku z z art.  3b ustawy z 

dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i 

prokuratury (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.577) 

5) 

Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez 

administratora lub osobę trzecią (dotyczy gdy podstawę 

prawną przetwarzania stanowi art 6 ust 1 lit. f RODO) 

 

6) 

Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców 

Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z 

wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. 

 
7) 

Okres, przez który dane osobowe będą 

przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria 

ustalania tego okresu 

wynikający z przepisów szczególnych, w tym m.in. według 

kryteriów ustalonych w instrukcji kancelaryjnej  

i jednolitym rzeczowym wykazie akt. 

8) 
Informacje na temat stosowania zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, w tym profilowania 

nie stosuje się zautomatyzwanego podejmowania decyzji, w 

tym profilowania. 

9) 
(gdy ma to zastosowanie) - informacje o zamiarze przekazania 

danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia 

przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w 

przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub 

art. 49 ust. 1 akapit drugi, wzmiankę o odpowiednich lub 

właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania 

kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych 

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego 

1. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym/umownym warunkiem zawarcia umowy (niepotrzebne skreślić). 

2. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana/nie jest zobowiązana do ich podania (niepotrzebne skreślić). 

3. Osoba przekazująca dane osobowe (której dane dotyczą) ma prawo do: 

1) żądania od administratora dostępu do danych osobowych; 

2) żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest art.6 ust. 1 lit. e albo lit.f RODO; 

4) przenoszenia danych. 

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art.6 ust. 1 lit. a) RODO osoba przekazująca dane osobowe ma prawo do  

cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem żądania od administratora dostępu do danych osobowych. 

Osoba przekazująca dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych . 

 
Potwierdzam zapoznanie się z powyższymi informacjami 

 

......................................................................................... 
(podpis) 


