……………………………………………
miejscowość, data

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
REKRUTACJA DO JEDNOSTEK OHP
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w moich dokumentach rekrutacyjnych przyjęcia
do pracy w Państwa jednostce, przez Podlaską Wojewódzką Komendę OHP w Białymstoku 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
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.

…………….………………………………………………..
podpis kandydata

Realizując obowiązek administratora określony w artykule 13 RODO informuję, iż:
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej
jest Komendant Wojewódzki Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą
przy ul. Trawiasta 20 B, 15-161 Białystok, tel. 85 651 61 87, adres e-mail: podlaska@ohp.pl
2. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej:
iod.podlaska@ohp.pl
3. Celem zbierania danych jest przeprowadzenie działań rekrutacyjnych.
4. 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 dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji rekrutacji. W przypadku niepodania danych
nie będzie możliwa realizacja procedury rekrutacyjnej.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami
danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
7. Dane udostępnione przeze Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
9. Dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania rekrutacji. W przypadku niezakwalifikowania do
pracy w Podlaskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone

Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższą informacją i zrozumiałam/em jej treść.

…………………………………
data

…………………………………………………
podpis kandydata

