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                                                                                                                                                  miejscowość, data

Oświadczenie dla kandydata ubiegającego się o pracę w Zarządzie Dróg Powiatowych
w  Ożarowie Mazowieckim dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz

wykorzystania wizerunku

imię i nazwisko kandydata …………..……..……………………………………………..
…………………………………
                                            /proszę wypełnić drukowanymi literami/

dotyczy naboru na zastępstwo – Kadry, płace i księgowość budżetowa do Zarządu Dróg Powiatowych 
w Ożarowie Mazowieckim .

Oświadczenia:

I. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zarząd Dróg Powiatowych w 

Ożarowie Mazowieckim z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 300 , jako 
administratora danych, moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A 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 (Dz. U. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.).

..........................................................................
                                                                    własnoręczny podpis

II. Jestem świadomy/a, żę podanie danych na podstawie powyższej zgody jest dobrowolne, ale

niezbędne do realizacji celu wskazanego w jej treści. Przyjmuję do wiadomości, że powyższą
zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie poprzez przesłanie „Oświadczenia o wycofani
zgody”  na  adres  korespondencyjny  Administratora  danych  lub  na  adres  e-mail:

……………………. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

..........................................................................
             własnoręczny podpis

 



Przyjmuję do wiadomości, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Dróg powiatowych z siedzibą w Ożarowie 
Mazowieckim 05-850, ul. Poznańska 300 (zwana dalej Administratorem).

2. Dane kontaktowe. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem: Ożarów Maz. 05-850, ul. 
Poznańska 300 lub poprzez adres e-mail: …………………………………..

3. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Za naruszenie zasad ochrony danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych  (PUODO): ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 22 860 70 86. 

4. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych. 

Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez administratora, w tym, w celu prowadzenia rekrutacji naboru na wolne 
stanowisko pracy z wymogami prawnymi;

5. Okres przechowywania danych osobowych. 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres  wymagany prawem, w czasie trwania umowy.

6. Odbiorcy danych osobowych. 

Dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora innym osobom.

7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. 

prawo do dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych (art. 16 RODO), gdy są niezgodne ze 
stanem rzeczywistym;

Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO).

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);

Prawo do przeniesienia danych (art. 20 RODO).

Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Administratorem na adres wskazany w punkcie 2 
niniejszej informacji.

8. Obowiązek podania danych. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. 
Niepodanie danych będzie skutkowało niemożnością zawarcia i realizacji umowy. 

9. Bezpieczeństwo danych osobowych. 

a) Celem zapewnienia odpowiedniego rodzaju bezpieczeństwa danych osobowych Administrator zgodnie
z art. 32 ust.1 RODO wdrożył następujące techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa: wdrożona
polityka bezpieczeństwa danych osobowych, szafy w pomieszczeniach zamykanych na klucz, dostęp do
pomieszczeń tylko dla Administratora i osób upoważnionych, instalacja oprogramowania 
zabezpieczającego, zabezpieczenie komputera hasłem dostępu, system antywirusowy.

b) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

c) Dane osobowe nie będą przetwarzane w oparciu o podejmowanie zautomatyzowanych decyzji, w tym 
dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

10.  Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych  - Kontakt: 
……………………………….

…………………………………

                      własnoręczny podpis
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