
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 

Ja ………………………………………………………………………….. 

☐wyrażam zgodę ☐nie wyrażam zgody na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych innych niż 

wymagane w Art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy  

☐wyrażam zgodę ☐nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z 

przyszłymi rekrutacjami 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1  

 

………………………………………….     

(data, podpis)        

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  

Informujemy, że: 

1.  Administratorem Państwa danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa 
Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile przy ul. Wincentego Pola 11, 

2. Przedstawicielem administratora danych jest Dyrektor Szkoły, sekretariat@lo-ms.pila.pl 

3. Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie złożył 

Pan/Panina podstawie art. 6 ust 1b RODO lub/i a podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO w celu 

przetwarzania danych kontaktowych lub/i przyszłych rekrutacji na podstawie zgody na 

przetwarzanie w określonym w zgodzie celu. 

4. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych –e-mail: iodo@sys-it.pl 

Informujemy, że: 

1. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

2. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy 

na jakie Pan/Pani aplikował/a lub/i do czasu cofnięcia przez Pani/Pana zgody i tylko w zakresie w 

jakim udzielono zgody i nie dłużej niż 3 lata w celu przyszłych rekrutacji. 

3. Odbiorcą danych osobowych są podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na 

podstawie odpowiednich przepisów prawa i pracownicy administratora w zakresie swoich 

obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia. 

4. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

5. Podanie danych osobowych jest Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. 

6. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji oraz 

ewentualnego zatrudnienia pracownika. 

7. Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Twoich danych osobowych. Ponadto 

informujemy, że mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw –z przyczyn 

związanych ze swoją szczególną sytuacją –wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.  
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