
 

 

......................................... 
                                     (miejscowość, data) 

........................................ 
                   (imię i nazwisko) 

........................................ 

........................................ 
                        (adres) 

 

 

ZGODA 

na przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy 

 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych dla potrzeb rekrutacji. 

 

 

 

 

       …………………………………………. 

                                                                                                   (podpis kandydata do pracy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wzór klauzuli informacyjnej dla kandydatów do pracy 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach 

informuje, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                       

w Załuskach (dalej: „ADMINISTRATOR”) z siedzibą w Załuskach 77B/1, 09-142 Załuski.                                 

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 

Załuski 77B/1, 09 – 142 Załuski lub drogą e-mailową pod adresem: gops-zaluski@wp.pl: 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod 

adresem mailowym: iod-zaluski@wp.pl 

3) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane dla potrzeb rekrutacji na podstawie art. 6 

ust. lit. a RODO 

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji  

5) Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawionym podmiotom na podstawie 

przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę 

powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. 

kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu 

ochrony danych osobowych) 

6) Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej 

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia 

danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej 

przed jej cofnięciem 

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO 

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów 

rekrutacji 

10)  Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane 

osobowe. 

 

 

 

…………………………………………. 

                                                                                                                   (podpis kandydata do pracy) 
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