
                Hajnówka, dn. ...……….....……… 

…………………………….........…...………
      imię i nazwisko 

 
………………………………………….……. 
               adres zamieszkania 

………………………….............…………… 

 
 
 

 Oświadczenie 
 

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji 
 
 
 

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w mojej ofercie pracy dla  potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,  zgodnie 

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, 

ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000), ustawą z 

dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458 ze  

zm.)  oraz zgodnie klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

 
 
 
 
                  ……………...................………………… 
                       (czytelny podpis) 
 
 
 



KLAUZULA INFORMACYJNA W PROCESIE REKRUTACJI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE, dalej „RODO” 
Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Hajnówce, ul. Ks. A. Dziewiatowskiego 2, informuje, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w 
Hajnówce, ul. Ks. A. Dziewiatowskiego 2,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Andrzej Rybus – Tołłoczko, osir@hajnowka.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji, 
4) Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  3  miesięcy  od  zakończenia 

procesu  rekrutacji,  a  w  przypadku  wyrażenia  przez  Panią/Pana  zgody  na  udział  w 
przyszłych rekrutacjach przez okres 24 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji, 
a po tym okresie są usuwane, 

5) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane doradcom i podmiotom współpracującym 
z ww. Administratorem, w celu przeprowadzenia rekrutacji. W takiej sytuacji przestrzegamy 
najwyższych  standardów  ochrony  danych  osobowych,  zapewniając  poufność  i 
bezpieczeństwo wszystkich przekazywanych informacji,

6) Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  osobowych,  prawo  ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
wniesienia  sprzeciwu,  prawo  do  cofnięcia  zgody  na  ich  przetwarzanie  w  dowolnym 
momencie.

7) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące regulacje prawne.

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej i EOG.

Zapoznałem się z powyższą informacją i ją rozumiem:

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

                           (czytelny podpis) 


