
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Lipno  dnia …………………..……….

Zgodnie z art. 13 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  (  zwanym  dalej  RODO)

Administrator Danych w Powiatowym Centrum Administracyjno-Księgowym Oświaty w Lipnie informuje
Panią/Pana, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w
Lipnie, ul. Sierakowskiego 10C, 87-600 Lipno;

2. Dane  kontaktowe  do  Inspektora  Ochrony  Danych:  Artur  Spryszyński,  adres  email:  iod@pztp-

lipno.pl, nr tel. kom: 603 392 744

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego;
4. Dane  osobowe  w  zakresie  wskazanym  w  przepisach  prawa  dotyczących  postępowania

rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221  Kodeksu pracy)
oraz na podstawie Art. 6, ust 1, lit b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie

osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
5. Inne przekazane przez Państwo dane osobowe (np. dane wizerunkowe),  na podstawie udzielonej

przez Państwo zgody;
6. Administrator  będzie  przetwarzał  Pani/Pana  dane  osobowe,  także  w  kolejnych  naborach

pracowników jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę;
7. Udzielone przez Panią/Pana zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie;

8. Pani/Pana  dane  zgromadzone  w  obecnym  procesie  rekrutacyjnym  będą  przechowywane  do
zakończenia  procesu  rekrutacji  .  W  przypadku  wyrażonej  przez  Panią/Pana  zgody  na

wykorzystywane  danych  osobowych  dla  celów  przyszłych  rekrutacji,  Państwa  dane  będą
wykorzystywane przez 12 miesięcy;

9. Ma Pani/Pan prawo do:

 dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

 do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 do usunięcia danych osobowych;

 do cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody;

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.

Stawki 2, 00 - 193 Warszawa);
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221  Kodeksu pracy jest

niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych
jest dobrowolne.

………………………………………………………

(zapoznałem/łam się – czytelny podpis)

mailto:iod@pztp-lipno.pl
mailto:iod@pztp-lipno.pl


KLAUZULA  ZGODY  DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Lipno  dnia ………………………..…….

Wyrażam  zgodę/*  Nie  wyrażam  zgody/*  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych   
w prowadzonym  przez  Powiatowy  Zakład  Transportu  Publicznego  w  Lipnie  w  procesie  rekrutacji na
stanowisko Kierownika Administracyjno-Gospodarczego.
 
Udzielona  przeze  mnie powyższa zgoda dotyczy  również wykorzystania  moich  danych   
w ewentualnych kolejnych naborach (procesach rekrutacyjnych)  prowadzonych przez   Powiatowy Zakład
Transportu Publicznego w Lipnie.

Dołączenie  do  CV  mojego  zdjęcia,  jak  również  podanie  przez  mnie  w  CV  większego  zakresu  danych
osobowych  danych niż określone w art. 22  Kodeksu pracy jest wyraźnym działaniem potwierdzającym moją
zgodę na przetwarzania tych danych w celach rekrutacji.

                                                                                                 …………………………………………………
…………
                                                                                                   ( wyrażam zgodę  – czytelny podpis)

*niepotrzebne skreślić


