…………………………………, dnia/date ………………………… r.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Consent for the processing of personal data
…………………………………………………………………. (imię i nazwisko/Name and Family name)

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 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 osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Administratora moich danych osobowych zawartych w CV/formularzu zgłoszeniowym:
Pursuant to Article 6(1)(a) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the
Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of
personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General
Data Protection Regulation), hereby I give my consent to the Administrator processing my personal
data contained in the CV/application form:
CEL PRZETWARZANIA/
PROCESSING PURPOSE
w celu przeprowadzenia procesu
rekrutacji / in order to carry out the
recruitment process
w celu przeprowadzenia przyszłych
procesów rekrutacji u Administratora,
przez okres dwóch miesięcy od
zakończenia obecnego procesu rekrutacji
/ in order to conduct future recruitment
processes at the Administrator, for a
period of two months from the
termination of the current recruitment
process

TAK/YES

NIE/NO

PODPIS/SIGNATURE

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że dane podane w dokumentach aplikacyjnych są
zgodne z prawdą.
Zapoznałem/am się z treścią klauzuli obowiązku informacyjnego umieszczonej na stronie
internetowej Administratora lub w siedzibie Administratora, w tym z informacją o celach i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich
poprawiania. Ponadto Administrator poinformował mnie, że:
• niniejsza zgoda obowiązywać będzie przez cały okres rekrutacji oraz przez okres 2 miesięcy
po zakończeniu rekrutacji, na potrzeby której zgoda została wyrażona,
•

niniejsza zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez złożenie oświadczenia
w tej samej formie, w jakiej zgoda została wyrażona. Wycofanie zgody nie wpływa na
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•

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem,
dane osobowe przetwarzane na podstawie niniejszej zgody nie będą podlegały
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

I provide personal data voluntarily and declare that the data provided in the application documents
are true.
I have read the information duty clause placed on the Administrator's website or at the
Administrator's registered office, including information about the purposes and methods of personal
data processing, as well as the right of access to the content of my personal data and the right to
correct them. In addition, the Administrator informed me that:
• this consent will be valid for the entire recruitment period and for a period of 2 months after
the termination of the recruitment for which consent has been given,
• this consent may be revoked at any time by making a statement in the same form in which it
was given. The withdrawal of the consent shall not affect the lawfulness of processing
carried out on the basis of consent prior to its withdrawal,
• personal data processed on the basis of this consent will not be subject to automated
decision making, including profiling.

…………………………………………………………………. (podpis/ signature)
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