
 

 

Obowiązek informacyjny dla kandydatów do pracy  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych: 

 

Działając na podstawie art. 13.1 RODO [Rozporządzenie 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 takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L 

2016.119.1], wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z 

poniższą informacją: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie "Między Wisłą 

a Kampinosem" (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Gminna 6, 05-152 

Czosnów. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty 

tradycyjnej na adres: ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów lub drogą e-mailową pod adresem: 

biuro@lgdkampinos.pl.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować 

pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie 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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu przeprowadzenia oraz 

rozstrzygnięcia procesu rekrutacji pracownika oraz wykonywania obowiązków 

określonych dla pracodawcy przez przepisy prawa. 

5. Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego 

interesu administratora lub strony trzeciej.  

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.  

7. Administrator przewiduje profilowanie kandydatów w oparciu o przesłane dane, które 

będzie polegać na wykorzystaniu danych osobowych do oceny kandydatów. 

8. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom. 

9. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do zakończenia procesu rekrutacji. 

10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

11. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

12. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wzięcia udziału w rekrutacji. Ich nie 

podanie spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji. 

 

 

 

Zapoznałem/am się z treścią niniejszej klauzuli: 

 

 

 

………………………………………   …………………………………… 

/data/        /podpis/

mailto:biuro@lgdkampinos.pl


 

 

 

…………………………………………………… 
                                    (miejscowość, data) 

 

 

 

 

……………………………………...……………….... 

…………………………………………………….….. 
(imię i nazwisko oraz adres osoby ubiegającej się o zatrudnienie) 

 

 

 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami- na potrzeby prowadzonej rekrutacji. 

 

Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zostałam/em 

poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich 

poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. 

 

 

 

 

………………….……………………………. 
(podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie) 


