
Legnica, dnia ……. r. 
 

OŚWIADCZENIE 

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

Ja niżej podpisana/podpisany……………………….……………na podstawie art. 6 

ust. 1 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 

w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwanego dalej „RODO”, wyrażam zgodę* 

na  przetwarzanie: 

1. [  ] innych danych osobowych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa1 

zawartych w załączonych dokumentach dla potrzeb niniejszej rekrutacji, 

2. [  ] danych osobowych zawierających szczególne kategorie danych, o których 

mowa w art. 9 ust. 1 RODO - wymagane w przypadku złożenia kopii dokumentu 

potwierdzającego niepełnosprawność. 

 

* - Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru 

przez Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Legnicy, ul. Złotoryjska 144, 59-220 

Legnica w celu wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko urzędnicze: 

 

 

(podać nazwę stanowiska)  

………………………………………………………………………………………… 

Zostałem poinformowany, że: 

• administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest 

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Legnicy, ul. Złotoryjska 144, 59-220 

Legnica, jako pracodawca; 

• kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem: Zespół 

Obsługi Jednostek Oświatowych, ul. Złotoryjska 144, 59-220 Legnica z dopiskiem 

„IOD”; e-mail: iod@zojo.legnica.eu; telefonicznie pod nr (76) 728-65-28; 

• dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane 

w  celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2; 

• podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie 

potraktowane jako zgoda3 na przetwarzanie tych danych osobowych, a zgodę tak 

wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie; 

• jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna 

będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie4 która może zostać odwołana w dowolnym 

czasie; 

 
1 Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.) (dalej: Kp); 
2 Art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp w zwz. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 

pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 
3 Art. 6 ust. 1 lit a RODO; 
4 Art. 6 ust. 1 lit a RODO. 
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• odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, 

świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii oprogramowania 

komputerowego służącego do obsługi kadrowej Zespołu Obsługi Jednostek 

Oświatowych w Legnicy; 

• dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych kandydatów nieprzyjętych do pracy 

będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od daty nawiązania 

stosunku  pracy z osobą wyłonioną w trakcie naboru; 

• osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub 

elektronicznej na adres mailowy sekretariat@zojo.legnica.eu; 

• osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, 

żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest 

równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Zespół 

Obsługi Jednostek Oświatowych w Legnicy; 

• osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania 

jej danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO; 

• osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych 

osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo 

wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych 

osobowych: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa; 

• zgoda na przetwarzanie innych danych osobowych w zakresie nieokreślonym 

przepisami prawa zawartych w załączonych dokumentach dla potrzeb niniejszej 

rekrutacji jest dobrowolna; 

• zgoda na przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii danych o których 

mowa w art. 9 ust. 1 RODO zawartych w załączonych dokumentach dla potrzeb 

niniejszej rekrutacji jest wymagana; 

• podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

poddawane profilowaniu. 

.................................................... 

podpis kandydata do pracy 
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