
 

 
 

 

 

 

Akceptacja zgody lub jej odrzucenie następuje  poprzez zakreślenie pola wyboru    

Zgoda na przetwarzania danych kandydatów do pracy  

 
Realizując obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016r. 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że: 
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK z siedzibą w 

Przemyślu, Aleje XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1, zwanym w dalszej części ADO 
2) Administrator Danych Osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych z którym kontakt jest możliwy pod 

adresem: iod@biblioteka.przemysl.pl 
3) Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko 

pracy.  
4) Podstawą prawna przetwarzania Pani/ Pana danych jest konieczność ich przetwarzania niezbędna do wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie zgodnym z art. 
22

(1)
 ust. 1 Kodeksu Pracy (Dz.U. 2018 poz. 917) oraz w pozostałym zakresie na mocy wyrażonej w tym celu przez 

Panią/ Pana zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  
5) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje poprzez wyraźne działanie potwierdzające czyli 

złożenie przez kandydata do pracy dokumentów zgłoszeniowych do procesu rekrutacji osobiście, w formie 
elektronicznej (za pośrednictwem emaila) lub za pomocą tradycyjnej przesyłki pocztowej (kurierskiej). 

6) Dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez kandydata zgody na 
dalsze przetwarzanie danych osobowych dla przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku licząc od końca roku 
kalendarzowego w którym dokumenty zostały złożone.  

7) Wszelkie dostarczone przez kandydata do pracy dokumenty po okresie opisanym w pkt. 6 zostają zniszczone. 
8) Pani/ Pana dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.  
9) Pani/ Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 
10) Masz prawo żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody (w 
ramach wyrażonej zgody) oraz prawo do przenoszenia danych. 

11) Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
12) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a skutkiem odmowy ich podania będzie brak możliwości wzięcia 

udziału w rekrutacji. 
 

Imię i nazwisko kandydata do pracy: …………………………………………………………………….. 

 

          TAK     NIE     Wyrażam zgodę(y) na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych 

procesów rekrutacji u wyżej wymienionego Administratora Danych Osobowych, co wiąże się z 

przechowywaniem moich danych osobowych przez okres 1 roku licząc od końca roku kalendarzowego w 

którym dokumenty zostały złożone. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. 

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

Data               Podpis kandydata 


