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                             Załącznik nr 1 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na 

stanowisko……………………………………..,ogłoszone…………………………………2018r.              

i prowadzone przez Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu. 

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu 

do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym 

czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. Zapoznałam/em się z klauzulą 

informacyjną zgodną z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

 

…………………………………      …………………………. 
               (podpis)                   (miejscowość, data) 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia         

27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Powiatowe Centrum Edukacji                  

i Kształcenia Kadr w Bolesławcu, ul. Tyrankiewiczów 11, 59-700 Bolesławiec. 
 

2. Inspektorem ochrony danych w Powiatowym Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr               

w Bolesławcu jest Mariusz Mendocha (e-mail: m.mendocha@powiatboleslawiecki.pl,          

tel. 75 612 17 95). 
 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Powiatowe Centrum Edukacji                              

i Kształcenia Kadr w Bolesławcu w celu realizacji ustawowych zadań na podstawie: art. 6 

ust. 1 lit. c, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r. 
 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 
 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 
 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez okres 

podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r., w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów. 
 

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

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania. 
 

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,          

iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
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9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w 

formie profilowania. 

 

 

…………………………………      …………………………. 
               (podpis)                   (miejscowość, data 
 

                                                                                            

 


