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

 
………………………………………………….. 
 
………………………………………………….. 

(adres) 
 

Oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych  
do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko. 

 
Zgodnie z art. 6 ust 1 lit. „a” 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), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lokalną Grupę 
Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”, ul. Staszica 12, 42-100 Kłobuck moich danych osobowych 
podanych w celu realizacji procesu rekrutacji. 

 

…………………., dnia ………………      ……….……………………………. 

 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) zwanego dalej RODO informuję, że:  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”, 

ul. Staszica 12, 42-100 Kłobuck reprezentowana przez Zarząd Stowarzyszenia. 
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem e-mail: g.pietruszka@odo-iod.pl. 
3. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie procedury związanej z realizacją procesu rekrutacji na 

wolne stanowisko. 
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 

a. wyrażona przez Panią/Pana zgoda - art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO w zakresie w jakim podanie tych 
danych jest dobrowolne. W odniesieniu do takich informacji przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia 
zgody. Zgodę można cofnąć drogą, którą została wyrażona. 

b. realizacja obowiązków prawnych ciążących na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „c” 
RODO, wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. 

5. Dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty 
uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane w ramach świadczenia usług 
dla administratora.  

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na 
wolne stanowisko jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy z zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych 
osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, jakie mogą 
mieć związek z realizacją procesu rekrutacji na stanowisko. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do: 
a. dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub uzupełnienia, 
b. wniesienia skargi o naruszenie zasad ochrony danych osobowych do organu nadzorczego, którym 

jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji. Konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie brak udziału w procesie rekrutacji. 

(czytelny podpis) 


