OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH
OSOBOWYCH DO CELÓW REKRUTACJI W RAMACH NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE, W TYM
WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych zawartych
w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Administratora danych w Starostwie
Powiatowym w Tucholi - Starostę Tucholskiego, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) (Dz. Urz. UE L.119, s. 1) – dalej
RODO w celu realizacji procesu naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale
Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich, w zakresie szerszym niż jest to wymagane na podstawie art.
22(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917).
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą.
Zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
……………………
(miejscowość, data)

…………….…………..………………….………
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy o zasadach
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Tucholi
jest Starosta Tucholski z siedzibą w Tucholi przy ul. Pocztowej 7, 89-500 Tuchola.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem
ochrony danych poprzez e-mail: iod@tucholski.pl oraz pod numerem telefonu 52 5590700 lub
pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) realizacji procesu naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Rozwoju
Lokalnego i Funduszy Europejskich;
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. c
RODO;
c) realizacji celu w jakim Pan/Pani dobrowolnie wyraził/a zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO - w przypadku podania danych
należących do szczególnych kategorii danych) w przypadku pozostałych danych;
d) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy;
e) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

4. Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym
na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie
administratora tzw. podmiotom przetwarzającym.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania
wskazanego w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
prawa: dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; do sprostowania (poprawiania)
swoich danych osobowych; do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym); do
ograniczenia przetwarzania danych osobowych; do przenoszenia danych; prawo sprzeciwu wobec
przetwarzania danych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w przypadku danych wynikających
z przepisów prawa oraz dobrowolne, w przypadku danych podanych za zgodą. Podanie danych jest
niezbędne w celu wzięcia udziału w postępowaniu konkursowym. Odmowa podania danych
uniemożliwia rozpatrzenie oferty. Przetwarzanie danych osób, których aplikacja zostanie rozpatrzona
negatywnie, będą przechowywane maksymalnie przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia
rekrutacji lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. l lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
w dalszych procesach rekrutacyjnych
Wyrażam/nie wyrażam*
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, 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 w celach wynikających
z dalszego procesu rekrutacji prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Tucholi.

……………………………………………
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie )
*niepotrzebne skreślić

