
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO1 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 
Kobierzycki Zespół Żłobków, w celu wykorzystania przesłanej kandydatury na potrzeby przyszłych rekrutacji. 
 

TAK  NIE 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA – REKRUTACJA PRACOWNIKÓW 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 
2016 r. informujemy, iż: 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kobierzycki Zespół Żłobków z siedzibą w Kobierzycach, 
ul. Robotnicza 19a. 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest poprzez adres email: iodo@kobierzyckizz.pl 

3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą celu przeprowadzenia procesu rekrutacji: 

 w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO1 natomiast 
inne dobrowolnie podane dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO1 

 będziemy przetwarzać Twoje dane, także w kolejnych procesach rekrutacji, jeżeli wyrazisz na to zgodę 
(art. 6 ust. 1 lit. a) RODO1), która może zostać w dowolnym momencie odwołana.  

 jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO1 konieczna będzie 
Twoja odrębna zgoda na ich przetwarzanie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO1, która może zostać odwołana w 
dowolnym czasie. 

 dane przetwarzane będą także w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami na 
podstawie art. 6, ust. 1 lit. e) RODO1 – interes publiczny 

4. Odbiorcami Twoich danych będą podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia oraz 
Organ prowadzący tj. Urząd Gminy w Kobierzycach. 

5. Twoje dane osobowe będą przechowywane/przetwarzane w związku z rekrutacją do czasu zakończenia 
procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata plus okres możliwych roszczeń (do 6 miesięcy). Do 12 miesięcy 
lub do czasu wycofania zgody w przypadku, gdy wyrazisz zgodę na wykorzystywanie danych do przyszłych 
procesów rekrutacji. 

6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

7. W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 
2 lit. a) RODO1, tj. Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Ci  prawo do cofnięcia 
tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem 

8. Masz prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych Ciebie 
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. 

9. Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 § 1 KP2 jest niezbędne, aby 
uczestniczyć w procesie rekrutacji. Podanie innych danych jest dobrowolne  

 
Kobierzyce  dnia  ........................................ .        ................................. 
        ................................ 

                                                 
1 Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
2 USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Dz.U. 2018 poz. 917. 



   Imię i nazwisko                        
 podpis 


