
 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy w kancelarii 
komorniczej „Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu 
Monika Komisarska” 

Zgodnie z art. 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) 

informujmy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla 

Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Monika Komisarska z siedzibą przy ulicy Zatorskiej 74/4 we 

Wrocławiu. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Piotr Lejza, piotr.lejza@rodorady.com  lub listownie na 

adres kancelarii podany w punkcie 1 z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” 

3. Podane dane będą przetwarzane na podstawie: 

 zgody kandydata (art. 6 ust. 1 lit. A RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. A) 

 realizacji obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. C RODO) 

 podjęcia działao na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy lub 

wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. B RODO) 

 prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. F) 

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą maksymalnie do czasu przedawnienia się ewentualnych 

roszczeo wobec Administratora zgodnie z obowiązującym prawem. 

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzania danych zawartych w dokumencie dla potrzeb przyszłych 

procesów rekrutacyjnych Pani/Pana dane będą przetwarzane w tym celu przez okres maksymalnie 2 lat.  

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych poza Administratorem mogą byd usługodawcy Administratora z 

zakresu IT,  a także inne podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora niezbędna do prowadzanie jego 

działalności. 

Dane osobowe nie będą przekazywane do tzw. Paostw Trzecich, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy.  

Po dniu wejścia w życie 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 
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danych) przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych 

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w przypadkach gdy podstawą ich przetwarzania są przepisy 

prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 

Administrator nie będzie podejmowad decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu, które wywoływałoby wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na 

Panią/Pana wpływały. 

Z góry dziękujemy za zainteresowanie ofertą i jednocześnie informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z 

wybranymi osobami. 

 


