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Oświadczenie dla kandydatów ubiegających się o stanowisko  

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  

 

 

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

        (imię i nazwisko)                                                                            (miejscowość, data) 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla celów 

prowadzonego przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” 

w Częstochowie procesu naboru na stanowisko ……………………………………  

                    (podać stanowisko)                                                                             

2. Oświadczam, że zostałam/em zapoznana/y z klauzulą informacyjną o treści:  

Zgodnie   z  art. 13  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 (Dz. Urz. UE  

L 119 z 04.05.2016) - RODO  informujemy, że: 

1. Administratorem danych jest dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” 

w Częstochowie, Al. Jana Pawła II 126/130, 42-200 Częstochowa. 

2. Ośrodek przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia rekrutacji. 

3. Dane przetwarzane są na podstawie: 

1) art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do  wykonania umowy lub do podjęcia 

działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy,  

2) art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu obowiązywania umowy oraz przez okres wymagany 

przepisami prawa dotyczącymi archiwizowania dokumentów, a także upływu terminu dochodzenia 

roszczeń. 

5. Dane osobowe mogą być udostępnione organom kontrolnym i nadzorującym, które są uprawnione 

do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania celu wskazanego w pkt. 2. 

7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania.  

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

9. Dane nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, jak również nie będą przetwarzane 

w sposób zautomatyzowany w celu profilowania. 

 

 

 

…………………………………… 

(podpis) 

 


