
……………………………………………………………..   ……………………………………………………. 
               imię i nazwisko kandydata      miejscowość i data 
 
 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  
 

Wyrażam/nie wyrażam*) zgodę/y na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonych 
dokumentach, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa, przez Gminny Ośrodek Sportu i 

Rekreacji we Włoszakowicach reprezentowany przez Kierownika,  z siedzibą we Włoszakowicach, ul. K. 
Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice w celu realizacji procedury rekrutacji w ramach niniejszego naboru na 

stanowisko Robotnik gospodarczy. Oświadczam, iż dane te podaję dobrowolnie. 
 

………………………………………………….. 
Data i podpis składającego oświadczenie  

 
Klauzula informacyjna dla kandydata  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
we Włoszakowicach z siedzibą przy ul. K. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, dane 
kontaktowe: gosir@wloszakowice.pl, 65 5252964. 

2) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Włoszakowice, a także przysługujących 
Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych 
w Urzędzie Gminy Włoszakowice za pomocą adresu: iod@wloszakowice.pl  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizowanego procesu 
rekrutacyjnego oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy. 
Podstawą prawną przetwarzania są: 

− przepisy Kodeksu pracy i wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze, przepisy 
ustawy o pracownikach samorządowych oraz inne przepisy prawa – w zakresie 
danych określonych w szczególności w art.22 1  Kodeksu pracy, 

− niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - art. 
6 ust. 1 lit. c RODO, 

− Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy danych innych niż 
wymagane przez przepisy prawa, szczególnych kategorii danych) –  art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO w związku z art. 9 ust. 2 lit. a RODO. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 
− osoby upoważnione przez Administratora Pani/Pana danych osobowych 

do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, 
− podmioty, z którymi Administrator podpisał umowę powierzenia, 
− instytucje publiczne, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne 

przepisy prawa. 
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji 

międzynarodowej. 
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawowym obowiązkiem 

przechowywania dokumentacji – obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt lub 
innych regulacji prawnych.  

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na 
przetwarzanie ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych 
osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzaniem, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
o ochronie danych.   

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji 
celów, o których mowa w pkt 3. Konsekwencją niepodania lub podania niepełnych danych 
osobowych będzie  brak możliwości realizacji zadań wymienionych w pkt 3. 

10)Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, nie  
będą poddawane procesowi profilowania. 

 


