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Rekrutacja pracowników na stanowisko Główny Księgowy w Agencji Rozwoju Zawiercia. 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonej ofercie pracy do realizacji 
procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze Główny Księgowy w Agencji Rozwoju Zawiercia, 
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 
1669, z 2019 r. poz. 730.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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.  
 
 
 

…………………………………………………… 
(Podpis kandydata) 

 
 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA 
 
 
Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r., tj. od dnia obowiązywania 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, RODO): 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Zawiercia, z siedzibą 
przy ul. Technologicznej 15, 42-400 Zawiercie (zwana dalej: Administratorem), będąca 
jednostką budżetową Gminy Zawiercie (Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 
Zawiercie). 

2. Administrator prowadzi operacje gromadzenia (zbierania) i przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych. 

3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami RODO i ustawy o ochronie 
danych osobowych.  

4. Celem zbierania i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja całości 
czynności, zadań i procedur związanych z procesem rekrutacji na stanowisko Główny 
Księgowy w Agencji Rozwoju Zawiercia. 

5. Główną podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są następujące akty 
prawne:  ustawa z dnia 26czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043, z 
późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 
r. poz. 1282, z późn. zm.). 

6. Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest Michał Furgacz, e-mail: 
iod@zawiercie.eu  (Inspektor jest do Pani/Pana dyspozycji w zakresie każdej kwestii czy 
wątpliwości dot. Pani/Pana danych osobowych).  

mailto:iod@zawiercie.eu


7. Pani/Pana dane osobowe są wykorzystywane w wewnętrznych  w zbiorach/katalogach 
papierowych  oraz wewnętrznych systemach teleinformatycznych Administratora zgodnie z 
celem opisanym w pkt. 4. 

8. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest ZAWSZE dobrowolne, jednakże odmowa podania 
danych osobowych może skutkować odmową realizacji czynności, zadania i/lub procedury 
przedstawionych w pkt. 4. 

9. ZAWSZE przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu (wobec przetwarzania), 
zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych (do innych podmiotów, jeśli jest 
to zasadne i ma to miejsce), jak również prawo do cofnięcia zgody w DOWOLNYM momencie 
oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

10. Pani/Pana dane osobowe NIE będą podlegały profilowaniu (tj. zbieraniu i analizowaniu 
jednostkowych informacji o indywidualnym kontrahencie na podstawie jej/jego zachowań 
zw. z korzystaniem z internetowych usług Administratora i tworzeniu na tej podstawie np. 
prognozy zachowań kandydata/pracownika). 

11. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do 
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

12.  Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji całości 
czynności, zadań i procedur przedstawionych w punkcie 4, jednak nie dłużej niż 1 rok. 

 
Potwierdzam zapoznanie się klauzulą informacyjną dla kandydata. 

 
…………………………………………………… 

(Podpis kandydata) 


