
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie  

z 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 (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach rekrutacji na stanowisko ………………………… 

 

       ……………………………….. 

       (data, czytelny podpis) 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

dotycząca realizacji zdań związanych z procesem rekrutacji 

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 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 (RODO), poniżej przekazujemy informacje 

dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: 

1) administratorem danych osobowych jest Gmina Jonkowo (ul Klonowa 2, 11-042 Jonkowo tel. 

895129237, 896706911, sekretariat@jonkowo.pl ) (dalej: Administrator). 

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: 

inspektor@cbi24pl, sekretariat@jonkowo.pl 

3) Pani/Panadane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. aogólnego rozporządzenie j/w 

o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 

1320 z późn. zm.) w celu rekrutacji do pracy w Urzędzie Gminy w Jonkowie, ul. Klonowa 2 11-042 

Jonkowo. 

4) Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym. 

5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na 

ich przetwarzanie. 

6) Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 

osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy 

prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 

8) W przypadku niepodania danych nie będzie możliweuczestniczenie w procesie rekrutacji. 

9) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników naboru. Po 

tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone, usunięte. Okres przechowywania danych osobowych skróci 

się, jeżeli w terminie do 2 tygodni po ogłoszeniu wyników naboru  złożone dokumenty zostaną odebrane 

przez Panią/Pana lub odesłane przez Urząd. 

10) Pani/Pana danebędą przekazywane innym podmiotom na podstawie odrębnych przepisów prawa. 

 

Zapoznałem/am się ……………............................. 

          (podpis) 
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