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

 

OŚWIADCZENIE  

(Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przy naborze _zatrudnieniu) 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  zawartych w dokumentach złożonych przeze mnie 
w procesie rekrutacji prowadzonej przez Miejski Zakład Komunikacji w Starogardzie Gdańskim. 
Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo do wycofania zgody w każdym czasie, a cofnięcie zgody nie wpłynie 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej 
wycofaniem. W celu wycofania zgody należy skontaktować się z Działem Kadr telefonicznie lub osobiście w godzinach 
pracy szkoły. 
 

data ................................... podpis ................................................... 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY PREZTWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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, zwane dalej RODO) informujemy, że: 
 
I. Administrator Danych Osobowych (dalej Administrator) 
Administratorem Państwa danych jest Miejski Zakład Komunikacji w Starogardzie Gdańskim - siedziba: 83-200 Starogard Gdański,                     
ul. Tczewska 20                
 
II. Inspektor Ochrony Danych 
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania 
danych osobowych drogą elektroniczną:  iod.jednostki@um.starogard.pl  
 
III. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgody, wyrażonej w celu możliwości wykorzystania 
Pani/Pana danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora. Wyrażona przez Panią/Pana zgoda 
na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu, może zostać odwołana w każdym czasie. Ewentualne wycofanie zgody nie 
wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator  dokonywał na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 
IV. Odbiorcy danych 
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, organy, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy 
przepisów prawa. Ponadto mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym, które na podstawie stosownych umów powierzenia 
przetwarzania danych podpisanych z Administratorem zgodnie z art. 28 RODO przetwarzają dane na zlecenie i w imieniu Administratora. 
 
V. Okres przechowywania danych 
Dane osobowe zgromadzone w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę, będą przetwarzane w określonym celu przez okres jednego 
roku licząc od dnia pozyskania zgody przez Administratora lub do momentu jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność 
przetwarzania z prawem, dokonanego przed jej wycofaniem. 
 
VI. Przysługujące prawa 
Przysługuje Państwu prawo do: 
1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
2) sprostowania (poprawiania) danych, 
3) usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO), 
4) do ograniczenia przetwarzania danych, 
5) do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO), 
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych(zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO). 
VII. Skarga do organu nadzorczego 
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą 
w Warszawie przy ul. Stawki 2. 
 
VIII. Wymóg podania danych 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych celów. 
IX. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu 
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
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