
                                      

               

                OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE 

 

                                                           DANYCH OSOBOWYCH 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 

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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celu udziału 

w procedurze naboru na wolne stanowisko pracy  w Żłobku w Piaskach. 

 

 

                                                                                                                ...................................... 
                                                                                                                                   (data, podpis) 

 

 

                                           KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

                   DLA KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO PRACY   

 

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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, 

zwanego dalej RODO informujemy, że:  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Gmina Jędrzejów, 

reprezentowana przez Burmistrza Miasta Jędrzejowa, dane adresowe: 

ul. 11 Listopada 33 a, 28 -300 Jędrzejów. 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się 

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e mail: jedrzejew@umjedrzejow.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w procedurze naboru na wolne 

stanowisko pracy.  

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji, zgodnie z wymogami 

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2020 r., 

poz. 1320 ze zm.) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282). W pozostałym zakresie 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO, to jest zgody osoby, 

której dane dotyczą. 

5. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie 

na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

7. Pani/Pana dane nie będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany, np. w formie 

profilowania. 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do zakończenia procedury 

rekrutacyjnej. Dokumenty aplikacyjne można odebrać osobiście po zakończeniu 

procedury naboru w pok.18. W przypadku, gdyby zainteresowany nie zgłosił się po 

ich odbiór, zostaną zniszczone w sposób mechaniczny przez Wydział Organizacyjny 

i Spraw Obywatelskich po upływie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Dokumenty 

aplikacyjne kandydata, który wygrał nabór zostaną dołączone do jego akt osobowych. 



9. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, 

przeniesienia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu wobec 

przetwarzania. 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku 

gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO, tj. Prezesa 

Ochrony Danych Osobowych  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania 

danych osobowych jest odmowa dalszego udziału w postępowaniu rekrutacyjnym 

na w/w stanowisko  pracy w Żłobku w Piaskach.  

 

 

 

 

                                                                                                  ________________________ 
                                                                                                               ( data,   podpis ) 
 


