
 

Białystok, dnia…………… 

 

Zgoda kandydata do pracy na przetwarzanie danych osobowych 

w celach rekrutacyjnych 

 

 

Ja, niżej podpisany/-a: 
(proszę zaznaczyć właściwe*) 

 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie 

rekrutacji na stanowisko główny księgowy w Przedszkolu Samorządowym nr 69 w 

Białymstoku, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. z 2018, poz. 1000) oraz 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 (RODO).  

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w 

złożonych dokumentach aplikacyjnych w celu prowadzenia przyszłych procesów 

rekrutacyjnych.  

 

Zostałem/-am poinformowany/-a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz, 

że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie 

przed jej wycofaniem. 

 

 

………………….......................... 

    (data i podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych 

do celów rekrutacyjnych 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady   

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) informujemy, że: 

1. Administratorem Danych Osobowych kandydatów do pracy jest  

Przedszkole Samorządowe nr 69 w Białymstoku, ul. A. Karpowicza 1,  

15-130 Białystok, reprezentowane przez Dyrektora placówki, zwane dalej 

Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych 

osobowych. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod  

adresem e-mail: inspektor@kancelaria-explico.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji 

kandydatów do pracy w Przedszkolu Samorządowym nr 69 w Białymstoku, 

prowadzonych obecnie i w przyszłości przez Administratora.  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:  

a) w zakresie obecnie prowadzonej rekrutacji- podjęcie działań związanych z 

rozpatrzeniem Pani/Pana kandydatury w obecnie prowadzonych procesach 

rekrutacyjnych, przed ewentualnym zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO); 

b) w zakresie procesów rekrutacyjnych, które mogą być prowadzone w 

przyszłości- wyrażona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO).  

5. Jednocześnie informujemy, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie. 

Niepodanie przez Państwa danych określonych Kodeksem Pracy spowoduje 

niemożność wzięcia udziału w rekrutacji. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie 

danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

7. Pani/ Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu oraz nie są przekazywane 

do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.  

8. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, które przetwarzają 

dane w imieniu Administratora, takim jak dostawcy usług informatycznych, które 

Administrator wykorzystuje przy prowadzeniu rekrutacji oraz podmioty, z 

którymi Administrator współpracuje przy prowadzeniu rekrutacji.  

9. Dane osobowe kandydatów do pracy będą przechowywane przez okres niezbędny 

do realizacji wyżej określonych celów, tj. do momentu zakończenia rekrutacji lub 

do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody i tylko w zakresie, w jakim udzielono 
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zgody, nie dłużej jednak niż przez okres jednego roku w celu obecnie prowadzonej 

i przyszłych rekrutacji. Po tym okresie zostaną niezwłocznie usunięte, a dane 

osobowe kandydatów nie będą przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie 

odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.  

 

 
                                                                                    Zapoznałem/-am się z treścią klauzuli informacyjnej, 

                 ...……………………………………………………. 

                  (data i podpis) 

 

 

 

 

 


