
ZGODA  NA PRZETWARZANIE DANYCH ODOBOWYCH 
 

 
/zgoda w związku z/: 
Obecną rekrutacją: 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia                             

27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych             

w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb procesu rekrutacyjnego 

na stanowisko księgowego, prowadzonego przez Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach. 

 

 

………………………………………… 

       (miejscowość, data) 

 ……………………………………………… 

(czytelny podpis osoby wyrażającej 

zgodę) 

 

 

Przyszłą rekrutacją: 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia                             

27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych              

w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb przyszłego procesu 

rekrutacyjnego, prowadzonego przez Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach. 

 

………………………………………… 

       (miejscowość, data) 

 ……………………………………………… 

(czytelny podpis osoby wyrażającej 

zgodę) 

 

 

Klauzula informacyjna: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) wiem, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach. 
 

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@powiat.gostyn.pl, Adres do korespondencji: 

Starostwo Powiatowe w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń. 

 
3. Dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej/przyszłej rekrutacji na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia                             



27 kwietnia 2016 r.  oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w związku 

ze złożoną ofertą.  

 

 

4. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów 
prawa. 

 
5. Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji na 

stanowisko 
 

6. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, 
zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również 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. 
 

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. osobie 

przekazującej swoje dane przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

 

8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisu prawa. Brak lub 
podanie niepełnych danych może być podstawą do odrzucenia oferty. Podanie danych 
w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 
 

9. Administrator nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż w związku                 
z naborem lub zatrudnieniem. 
 

10. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie 
wobec nich profilowania. 


