
Oświadczenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych zawartych  w ofercie  pracy dla  potrzeb tej
rekrutacji,  zgodnie  z  art.7  ust.1  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
(ogóne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Wiem że  przysługuje
mi 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.  -
podpisaną własnoręcznie

Oświadczam,  że  zapoznałem/am  się  z  poniższą  klauzulą   informacyjną  zgodnie  z  art.13  ust.1  i  ust.2
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 (RODO): 

1) Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Żukowicach z/s w Nielubi, Nielubia 51a, 67-231 Żukowice,  tel. 76 831 42 84 e-mail:gops@zukowice.pl.

2) W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę  kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
(IOD) Tomasz Wadas,  e-mail: iod@glogow.org, tel.509 737 586.

3) Pana/i  dane  osobowe  będą  przetwarzane  wyłącznie  w  celu  poszukiwania  osoby  na  opisane
stanowisko.
4) Dane osobowe niewybranych kandydatów będą przechowywane przez okres 10 dni – licząc od dnia
wyboru kandydatów na opisane stanowisko, po czym zostaną zniszczone.
5) Posiada Pan/i prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych
osobowych,  ze  skutkiem  wykluczenia  swojej  oferty  do  zatrudnienia  na  stanowisko  Podinspektor  ds.
księgowości i kadr.
6) Posiada  Pan/i  prawo do  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania  swoich  danych
osobowych.
7) Posiada Pan/i prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.
8) Posiada Pan/i prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) Podanie przez Pana/ią swoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a brak lub podanie
niepełnych danych będzie podstawą do odrzucenia oferty.

10) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach z/s w Nielubi nie przewiduje przetwarzania
Pana/i danych osobowych w innym celu, niż określony w pkt. 3.

            ……………………………………………………….
                data i podpis kandydata biorącego udział w procesie rekrutacji
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