…………………..………., dn. …………
…………………………………………………….…
(imię i nazwisko)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O
ZATRUDNIENIE W ŚWIĘTOKRZYSKIEJ WOJEWÓDZKIEJ KOMENDZIE OHP
W KIELCACH
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. nr 922 ze zm.) i ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 10 maja 2018r. ( Dz. U. 2018, poz.1000 )
Zgoda udzielona jest :
 tylko do przetwarzania danych w zakresie realizacji aktualnego procesu rekrutacji na
stanowisko DORADCA ZAWODOWY
/ wpisać stanowisko/
 do przetwarzania danych w zakresie aktualnej i przyszłych rekrutacji.

…………………………………………………………….
(podpis)

Jednocześnie zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
( Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm. ) przyjmuję do wiadomości, że:
 administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej
powyżej
jest:
Świętokrzyska
Wojewódzka
Komenda
OHP
w
Kielcach
z siedzibą: 25-211 Kielce, ul. Wrzosowa 44,
 z inspektorem ochrony danych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej:
swietokrzyska@ohp.pl
 dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z określonym celem,
 przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo umotywowanego sprzeciwu przetwarzania danych,
zażądania zaprzestania przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnej chwili oraz
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,
 dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu,
 administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej,
 dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni po zakończeniu rekrutacji
i 3 miesięcy na potrzeby przyszłych rekrutacji,
 podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji,
co regulują przepisy Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

……………….………..……………………………………
(podpis)

