
        Zawiercie, dnia ……………………….. 
 
 
 Rekrutacja pracowników na wolne stanowiska pracy w Agencji Rozwoju Zawiercia w Zawierciu 

 
KLAUZULA ZGODY  

 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych w złożonej ofercie pracy w Agencji Rozwoju Zawiercia. 
 
 

   
    
 (Podpis kandydata) 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA  DLA  KANDYDATA 
 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27.04.2016 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 (Dz. Urz. 
UE L Nr 119 str.1), zwanego dalej RODO informuję, że: 

 
1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Dyrektor – Katarzyna Mikuła, ul. 

Technologiczna 15, 42-400 Zawiercie, tel. 32 494 13 37. 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Michał Furgacz, e-mail: iod@zawiercie.eu, tel. 

606 734 661 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze oraz w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO i na podstawie art. 22₁ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 
r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o 
pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) – w celu przeprowadzenia 
procesu rekrutacji, 

4. Odbiorcą danych osobowych będą pracownicy Agencji Rozwoju Zawiercia w Zawierciu oraz 
organy władzy publicznej,. 

5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa, w 
szczególności z ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 
oraz z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i 
zakresu działania archiwów zakładowych. 

6. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia i 
ograniczenia przetwarzania. 

7. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszało 
przepisy RODO. 

8. Pana/i dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane. 

9. Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych określonych przepisami Kodeks pracy oraz 
ustawy o pracownikach samorządowych jest wymogiem ustawowym, a osoba, której dotyczą 
dane jest zobowiązana do ich podania. Podanie innych danych, nie wymaganych przepisami 
prawa jest dobrowolne. 

 
Zapoznałam/em się z powyższą klauzulą informacyjną. 
 

 
(Podpis kandydata) 

 

mailto:iod@zawiercie.eu

