
……..…………….…… 2018 r. 

 
OŚWIADCZENIE 

 
 
 
Ja, niżej podpisany/a...............................................................................................................  

 
zamieszkały/a  ........................................................................................................................  
 
nr telefonu  .............................................................................................................................  
 
oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pogorzeli 
zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO) oraz zgodnie z 
Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. Poz. 1000 ze 
zm.).  
 

Oświadczam, że wyrażam również zgodę na publikację wyników poszczególnych etapów 
postępowania na stronie internetowej oraz w siedzibie jednostki. 

 
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż: 

 
1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Kierownik MGOPS 

w Pogorzeli 
2. W MGOPS w Pogorzeli wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, mail: 

iod@pogorzela.pl 
3. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do 

pracy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pogorzeli   
4. Odbiorcą Pani(a) danych osobowych są nie dotyczy. 
5. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 
6. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. 
7. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, 

usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo 
do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 



8. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
jeżeli uzna Pani(-), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9. Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pani(-) 
zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 
możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji. 

10. Przetwarzanie podanych przez Panią(-) danych osobowych nie będzie podlegało 
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 
22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. 

 
 

 
 
 
 
 
 

….………….……………. 

(czytelny podpis) 
 


