
KLAUZULA  ZGODY DLA POTRZEB REKRUTACJI 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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)dalej RODO (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji. 

………………………………………….. 

( data i podpis)                       

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY           

Zgodnie z art. 13 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)dalej RODO (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016r.) informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach, ul. M. 

J. Piłsudskiego 8, 58-160 Świebodzice. 

2) Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych: Pan Robert Sysa, tel. 74/666 95 

87, e- mail: inspektor.odo@swiebodzice.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu aktualnej rekrutacji- na 

podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. a 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)dalej RODO (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016r.) oraz Kodeksu pracy z dnia 

26 czerwca 1974r. 

4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. 

5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych 

celów. Nie będą one udostępniane innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie 

przepisów prawa. 

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu aktualnej rekrutacji. 

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

sprostowania, zaktualizowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

9) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

10) W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będą podejmowane wobec Pani/Pana zautomatyzowane decyzje, 

w tym decyzje będące wynikiem profilowania. 

………………………………………….. 

( data i podpis)            
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