
Oświadczenie  

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą 

informacyjną. 

Na podstawie 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Burmistrza Gminy i 

Miasta Jastrowie, w celu wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko ds. ewidencji 

ludności i działalności gospodarczej  

Zostałem (łam) poinformowany (a) o możliwości wycofania zgody w każdym czasie poprzez 

przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: kadry@jastrowie.pl, mam 

świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ww. Rozporządzenia wiem, iż: 

• Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie. 

• Dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożoną ofertą dot. naboru na wolne 

stanowisko pracy. 

• Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. 

Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018r., poz. 917 ze zm.). 

• Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów 

prawa. 

• Dane osobowe będą przechowywane przez okres 7 dni w przypadku nie przyjęcia kandydata 

do pracy albo, w przypadku zatrudnienia przez okres 50 lat po ustaniu zatrudnienia. 

• Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania. 

• Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania                

a także prawo do przenoszenia danych osobowych. 

• Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

• Podanie powyższych danych jest wymogiem ustawowym, brak lub podanie niepełnych 

danych może być podstawą do odrzucenia oferty. 

• Administrator nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż w związku z 

naborem, lub zatrudnieniu. 

• Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec 

nich profilowania. 

 

……………………………………………………………………………. 

data i podpis kandydata 


