
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych 
osobowych dla potrzeb rekrutacji prowadzonych przez administratora danych Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Pszczynie, ul. Kilińskiego 5a, 43-200 Pszczyna. Zostałem poinformowany, 

o dobrowolności udzielonej zgody oraz, że mogę  ją  wycofać  w dowolnym momencie. 
Ponadto oświadczam, że zapoznałem się  z poniższą  klauzulą  informacyjną  i przyjąłem jej tekst do 

wiadomości. 

Data i podpis 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie 

zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje, że: 

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie, ul. Kilińskiego Sa, 43-200 Pszczyna 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy przez pocztę  elektroniczną  pod adresem: 

iod@netbel.pl., 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą  dla potrzeb ewentualnych przyszłych rekrutacji - na 

podstawie Art. 6 ust. I lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. 
Pani/Pana dane osobowe przechowywane przez okres 12 miesięcy od złożenia dokumentów w celu 

ewentualnego przyszłych procesów zatrudnienia pracowników, lub do wycofania udzielonej zgody. 
Administrator informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na podstawie Art. 14 
RODO, w procesie rekrutacji może zostać  przeprowadzone sprawdzenie Pani/Pana niekaralności, 
w przypadku zatrudnienia na stanowiska, które tego wymagają, a informacje w tym celu zostaną  
pozyskane z rejestru skazanych. 
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą  wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie 

rekrutacji. 
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. 

S. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych) jeżeli Pani/Pan urna, że dane osobowe są  przetwarzane z naruszeniem prawa. 
9. podanie danych osobowych w celach rekrutacji jest dobrowolne lecz odmowa ich podania 

uniemożliwia Pani/Pana udział  w rekrutacji. 
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