
 

 

 
załącznik nr 3 

Oświadczenie  
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych  w dokumentach 

aplikacyjnych  
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach 
aplikacyjnych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wyboru i zatrudnienia w Gminnym 
Żłobku „Wiązusie” w Gliniance jak również dodatkowych danych osobowych nie wymaganych 
przepisami Kodeksu pracy i innymi przepisami prawa na potrzeby realizacji procesu rekrutacji. 

……..……..………………………… 
          czytelny podpis kandydata 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 – zwane: RODO) uprzejmie informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wiązowna z siedzibą w 
Wiązownie ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych po numerem telefonu: 22 512 5 856 lub mailem 
iod@wiazowna.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu tej rekrutacji na podstawie Kodeksu pracy. 
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Administrator oraz uprawnione przepisami 

prawa instytucje oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych 
osobowych. 

5. Dokumenty aplikacyjne kandydata wybranego w naborze do zatrudnienia w Gminnym Żłobku 
„Wiązusie” w Gliniance, zostaną dołączone do jego akt osobowych prowadzonych, a po ustaniu 
zatrudnienia będą archiwizowane przez okres określony w odnośnych przepisach prawa. 

6. Dane osobowe kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia przechowywane będą przez 
3 miesiące od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną do zatrudnienia, o ile 
kandydat wcześniej nie odbierze dokumentów. 

7. Posiada Pani/Pan prawo wglądu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy ochronnych danych osobowych. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym Kodeksem pracy jest 

obowiązkowe i niezbędne do przeprowadzenia tej rekrutacji. Podanie dodatkowych danych, 

przetwarzanych w oparciu o zgodę jest dobrowolne i nie ma wpływu na udział w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,                      
w tym profilowaniu. 

11. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej. 

 
…………..………………………….                                       ………....................................................... 
      (miejscowość, data)                                                                                                 czytelny  podpis kandydata do pracy 
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