………………, dnia
……………………………
Zgoda na przetwarzanie danych wraz z klauzulą informacyjną

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w moim CV dla celów rekrutacyjnych na stanowisko
specjalista ds. administracyjnych w Miejskim Ośrodku Doradztwa
Metodycznego w Białymstoku. Wyrażona przeze mnie zgoda dotyczy
obecnie prowadzonej rekrutacji przez MODM Białystok oraz przyszłych
rekrutacji prowadzonych przez Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego
na okres ………………. (np. dwóch lat, jednego roku). 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)informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek
Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 1, 15762 Białystok, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi
operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych, e-mail:
odo@modm.bialystok.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia
rekrutacji w Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Białymstoku
na stanowisko specjalista ds. administracyjnych i będą
udostępniane innym odbiorcom: pracownicy rekrutujący, dyrekcja,

księgowa. Ogłoszenie o wynikach naboru zostanie zamieszczone w
Biuletynie Informacji Publicznej MODM i Urzędu Miejskiego w
Białymstoku
4. 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;
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu oraz nie są
przekazywane do Państwa Trzeciego/ organizacji.
6. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wyrażona przez Panią/
Pana dobrowolna zgoda. Jednocześnie informujemy, że zgoda może być
cofnięta
w dowolnym momencie. Niepodanie przez Państwa danych określonych
Kodeksem Pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w rekrutacji.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia
procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pan/Pani aplikował/a lub
do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody i tylko w zakresie w jakim
udzielono zgody, nie dłużej jednak niż przez okres jednego roku w celu
obecne prowadzonej
i przyszłych rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe
kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie
odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Zapoznałem się z treścią (data i podpis rekruta)
……………………………………...

