
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do 

celów rekrutacji 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych 

osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282). 

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia                                 

27 kwietnia 2016 r., wiem że:  

➢ administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej               

i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim  

➢ dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych – e-mail: iod@lesny.com.pl  

➢ dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożoną ofertą dotyczącą naboru na wolne stanowisko 

pracy − podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest ustawa Kodeksu pracy                     

(t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320) 

➢ dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa  

➢ dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji w przypadku nie przyjęcia kandydata 

do pracy albo w przypadku zatrudnienia przez okres trwania stosunku pracy oraz w obowiązkowym 

okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych, ustalonym 

zgodnie z odrębnymi przepisami 

➢ 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 

➢ Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim 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                                                                                                                                                                                                                                             podpis 
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