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Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o naborze pracowników  

z dnia 21 lutego 2022r.  

 

 

 ...……………………………................                                                      ....……………………................. 
            (nazwisko i imię)                                                                                                         (miejscowość ,data) 
 
 
…………………………………………… 
          (adres zamieszkania) 
 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) oraz art.9 ust.2 lit. a) 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) (Dz.U. UE L z dnia 

4 maja 2016 r.) ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

przekazanych przez Stowarzyszenie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego 

Województwa Śląskiego w Częstochowie ul. Waszyngtona 5 w zakresie zawartym                                              

w przedstawionych przeze mnie dokumentach w celu wykorzystania ich do realizacji procedury 

naboru (rekrutacji) do pracy w Stowarzyszeniu Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego 

Województwa Śląskiego.  

 

 

  
                                                                                                         …………………..….………………….. 
                                                                                                                         (czytelny podpis) 
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY REALIZOWANY PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH            

W ZWIĄZKU Z PROWADZONYM NABOREM NA WOLNE  

 STANOWISKO PRACOWNICZE 

 
 Zgodnie z art. 13 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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) informuję, 
że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Związek Gmin                                 
i Powiatów Subregionu Północnego z siedzibą w Częstochowie. 

2) Może Pani/Pan uzyskać wszelkie informacje na temat swoich danych osobowych kontaktując się 
z Administratorem danych poprzez adres email: biuro@subregion-polnocny.pl  tel. 788 302 232 

lub Inspektorem Ochrony  Danych poprzez adres email: iod@subregion-polnocny.pl   
3) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Przetwarzanie 

przekazanych przez Panią/Pana innych danych osobowych nie wymaganych  ww. przepisami                     
w procesie naboru, będzie przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. 
5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane tylko podmiotom uprawnionym, wyłącznie na 

podstawie przepisów obowiązującego prawa. 
6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla 

jakiego zostały zebrane. 
Dokumenty aplikacyjne wybranego w naborze kandydata (zostaną dołączone do jego akt 
osobowych). 
Dokumenty wybranego w naborze kandydata przekazane pracodawcy z inicjatywy osoby 
ubiegającej się o zatrudnienie zawierające inne dane osobowe niewymagane w procesie naboru 
będą zwracane. 
Dokumenty osób nie wybranych w procesie naboru będą odsyłane lub odbierane osobiście przez 
zainteresowanych w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia rozstrzygnięcia konkursu. 
Nieodebrane przez Panią/Pana dokumenty ww. terminie, po jego upływie zostaną zniszczone.  

7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, w sytuacji wyrażenia zgody – prawo  do cofnięcia zgody. 

8) Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie podanych przez Panią/Pana  innych 
danych osobowych w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 
międzynarodowej. 

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania 
decyzji przez Administratora danych, w tym profilowaniu.  

11) Jeżeli uzna Pani/Pan, że podczas przetwarzania danych osobowych naruszono przepisy RODO, 
ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawach ochrony danych 
osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 


