
 

Oświadczenie 

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

Ja niżej podpisana/y: ________________________________________________________ 

 

Adres: ___________________________________________________________________ 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie 

pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 
 

Oświadczam iż 
zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)  

zapoznałam(em) sią z poniższą informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych w związku 
z rekrutacja pracowników 

 

1) Administratorem moich danych osobowych jest Wójt Gminy Kamienica, 34-608, Kamienica 420. 
 

2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@kamienica.org.pl  
 
3) Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z procesem rekrutacji 
pracowników na podstawie Art. 6, ust. 1, pkt c RODO. 
  

4) Moje dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom a jedynie organom publicznym, które mogą 
otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem 
państwa członkowskiego. 

5) Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
6) Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji po 

czym dokumenty zawierające te dane zostaną zwrócone lub zniszczone. 
7) Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na 
podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8) Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż 
przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9) Podanie tych danych jest dobrowolne i jest warunkiem udziału w rekrutacji a odmowa ich podania będzie 
skutkować brakiem możliwości ubiegania się o zatrudnienie (Art. 22

1
 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.). 
10) Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
11) Ponadto 
 

     wyrażam zgodę                  nie wyrażam zgody  
 

na przetwarzanie moich danych osobowych do celów przyszłej rekrutacji. 
W tym przypadku dane będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od zakończenia właściwej 
rekrutacji, po czym dokumenty zawierające te dane zostaną zwrócone lub zniszczone. 

 

Potwierdzam zapoznanie się z powyższą informacją. 
 
 
 

________________________________________ 

        Podpis osoby od której zbierane są dane osobowe 
 

mailto:iod@kamienica.org.pl

