
 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 

nr 119, str. 1) dalej RODO, informuje, że: 

 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w 

Łodzi z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 135. 

2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: 

iod@lodz.wsa.gov.pl lub korespondencyjnie na adres Sądu. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzeniem postępowania w 

sprawie  powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim/asesorskim  w 

Wojewódzki Sadzie Administracyjnym w Łodzi. 

4. Podanie danych na potrzeby prowadzonego postępowania jest wymogiem ustawowym i 

wynika z : 

● działu II rozdziału 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych 

(t.j. Dz. U. z 2019,  poz. 52 ze zm.),     

● ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych  (t.j. Dz.U. z 

2019, poz. 2167 ),  

● rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 r. w sprawie badań 

lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego ( t.j. Dz. U. 2018, poz. 

619). 

 

5. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO podanie dodatkowych danych osobowych jest 

dobrowolne i wymaga Pani/Pana jednoznacznie wyrażonej zgody. 

6. Pani/Pana dane osobowe podane na potrzeby bieżącego postępowania, prowadzonego  w 

sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim zostaną przekazane do 

Naczelnego Sądu Administracyjnego i do Krajowej Rady Sądownictwa.  Dane zgromadzone 

przez WSA w Łodzi będą przechowywane zgodnie z Zarządzeniem  nr 25 Prezesa WSA w 

Łodzi  z dnia 30 grudnia 2019 r.  w sprawie Instrukcji Kancelaryjnej i jednolitego wykazu akt 

w WSA w Łodzi. Po zakończeniu postępowania dokumenty zwrócone przez KRS do WSA w 

Łodzi zostaną odesłane kandydatom, z wyjątkiem kandydata w stosunku do którego KRS 

wystąpił z wnioskiem o  powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego. 

7. W przypadku wyrażenia zgody przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem. 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 

9.  Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych 

osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

 

 

 

 

mailto:iod@lodz.wsa.gov.pl


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowania w 

sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego w Wojewódzkim 

Sądzie Administracyjnym w Łodzi 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższymi informacjami.  

Jednocześnie wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach, wykraczających poza zakres 

określony w dziale II rozdział 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów 

powszechnych (t.j. Dz. U. z 2020,  poz. 365 ze zm.), w ustawie z dnia 25 lipca 2002 r. – 

Prawo o ustroju sądów administracyjnych  (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 2167 ze zm.) oraz w 

rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 r. w sprawie badań 

lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego ( t.j. Dz. U. 2018, poz. 

619), w celu realizacji bieżącego postępowania w sprawie powołania do pełnienia urzędu na 

stanowisku sędziowskim w WSA w Łodzi. 

 

 

 

                                                               

                                           ………………………………………………………………….                                                                                            

                                                                          (data, czytelny podpis) 


