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          (imię i nazwisko)      Paczków, dnia ……………………. 

…………………………………………. 

 

…………………………………………. 
                (adres) 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU DOBROWOLNEJ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH   DO 

CELÓW REKRUTACJI W RAMACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ORAZ INFOMACJA O 

PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

1. Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 

Paczkowie moich danych osobowych podanych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji.                      

2. Przyjmuję do wiadomości, że:                                                                                                               

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 - RODO) – dalej „Rozporządzenie”:                                        

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w 

Paczkowie z siedzibą przy ul. Miraszewskiego 3, 48-370 Paczków;                                                                       

b) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: tel. 77 431 68 98, e-mail: 

iodo@zwikpaczkow.pl;                                                                                                                                           

c) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, tj. na 

podstawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych;                                                                                                                                                                                                                  

d) podane dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane w celu właściwego 

przeprowadzenia procedury związanej z realizacją procesu rekrutacji;                                                         

e) podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do celów rekrutacji przez Zakład 

Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz 

ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. 

zm.);                                                                                                                                                                           

f) przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez względu na zgodność z prawem przetwarzania, /jeżeli 

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody/, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem;                                                                                                                                                               

g) dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z ustawą z dnia 14.07.1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 z późn. zm.), 

Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 z późn. zm.) oraz innych 

szczegółowych przepisach prawa;                                                                                                                        

h) w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu moich danych przez 

Administratora przysługuje mi prawo wniesienia skargi na przetwarzanie moich danych osobowych 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;                                                                                             

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

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