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imiq i nazwisko osoby skladajqcej o5wiadczenie

oSWIADczENIE

W zwiqzku z ubieganiem siq o zatrudnienie w Poradni Pychologiczno - Pedagogicznej w Gorlicach na

stanowisku:

(nazwa stanowiska pracy)

oiwiadczam, 2e:

1) nie bytem (-am) skazany (-a) prawomocnym wyrokiem sqdu za umy6lne przestqpstwo Scigane

z oskar2enia publicznego;

2l posiadam petnq zdolno6i do czynnoSci prawnych oraz korzystam z pelni praw publicznych;

3) posiadam nieposzlakowanq opiniq;

4l wyra2am zgodq na przetwarzanie moich danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A

Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w

sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeptywu takich Banych oraz uchylenia dyrektywy 951a6/WE (Dz.U. UE.L z 2016

. r. Nr 1L9) przez Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gorlicach w celu wziqcia

w procesie rekrutacji na ww. stanowisko pracy;

5) zapoznalem/am sig z treSciq klauzuli informacyjnej w zakresie przetwarzania danych

osobowych i zostalem/am poinformowany/a o mo2liwoSciwycofania udzielonej zgody.

podpis skladajqcego oSwiadczenie



I nformacj a Adm in istratora o przetwarzaniu danych osobowych

W zwi4zku z realizacjq wymogow rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 zdnia
27 kwietnia 20116 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku zprzetwananiem danych osobowych

iw sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE, Dz. Urz. UE nr ll9
(ogolne roz.porzqdzenie o ochronie danych) zwanego dalej rozporzqdzeniem 20161679 lub RODO, informujemy
o zasadach przetwarzania danych osobowych osoby ubiegajqcej sig o zatrudn ien i e otaz o przyslugujqcych prawach

ztym zwiqzanych:
l. Administratorem danych osobowych osoby ubiegaj4cej sig o zatrudnienie jest Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna w Gorlicach. reprezentowana przez Dyrektor plac6wki, majqca

siedzibg rv Corlicach przy ul. NicpodlegloSci 5A.38-300 Corlice oraz filig w Bieczu.38-340 Biecz,

ul. l)arkoua l. tcl. l8 35-'] 72 55. l.l .111 12 68. c - nrail: poradniaLl.@poradnia-gorlice.pl. dalej

z\\ ana .jako adnr i n istrator I trb pttraclrt ia.

2. Admirristrator \!yznacz)'l inspcktora ochronv dany'ch. z kt(rr1nr w cclu realizacji praw wynikaj4cych
z rozporzqdzenia 20161679 r'rro2na siQ skontaktowac sig za poSrednictwem e-mail:
iod(Dpowiatgorlicki.pl. W razie .iego nieobecnoSci zadania inspektora realizuje jego zastgpca, z

ktor)'rn rno2na sig skorrtaktowac pod nurllerem tel.0 l8154 87 85.

3. Dane osobowe osoby ubiegajqcej sig o zatrudnienie bgdq przetwaruane w celu przeprowadzenia

procesu rekrutacji i rrawi4zania stosunku pracy na podstar.r'ie umowy o praca, na podstawie art,22l

$ I ustawy zdnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. ustawy z dnia 26 stycznia 1982 . ustawy zdnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacjizawodowej. spolecznej orazzalrudnianiu os6b niepelnosprawnych

oraz Pani/Parra zgody. r
4. Podanie danych w zakresie wynikajqcyrn z przepisow prawa jest obowi4zkowe, pozostale dane

osobowe osoby ubiegaj4cej sig o zatrudnienie Administrator przetwarza na podstawie pisemnej

zgody.
5. Dane osobowe osoby ubiegajqcej sig o zatrudnienie bEdq udostgpniorre innym organom

i podrniotom wylqcznie w granicach okreSlorrych przepisarni prawa.

6. Darrc osobowe przet$arzane bgdE przez okrcs niezbgdnl do rcalizac.ii celow wskazanych w pkt.3
ponr2c'i. Osoh1. kttirc nic spclnill urrttauari niczbgdrtl'clt do ttabortt lub byly nieobecne, proszone

sq o oclbitir suoiclr dokurnerrt(xr aplikaclinl'ch (osobiScic) w tenninie l4 dni od daty ogloszenia

n,l,niktiw o nabrtrze. Po uptyu ie tcgo tcrminu dokuntentl z danyrni osobowymi zostanq zniszczone.

Dane osobowe osob wybranych rra stanowisko bgdq przetwarzane pnez okres zatrudnienia, a po

jego ustaniu przez.l0 lat liczqc od korica roku kalendarzowego. w kt6rym zatrudnienie ustalo.

7. Osobie ubiegajqcej siE o zatrudnicrric przysluguje pra\lo 2qdania dostEpu do tre6ci swoich danych

oraz prawo ich sprostowania. usunigcia, ograniczenia przetwarzania. prawo do cofnigcia zgody w

dowolnym momencie. a tak2e prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych

Osobowyc h. .ie7.e I i przetwarzarr i c danyc lr naruszaloby przepi sy RO DO.

8. W zakresie. w jakirn dane osoby' ubiegajqcej sig o zatrudrtienie przetwatzane sq na podstawie zgody

- takiej osobie przysluguje prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym
momencie. Wycofanie z.gody nie ma wptywu na zgodnoSi z prawem przetwarzania, kt6rego

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem'
9. Podanie danych osobowych jest obowi4zkowe, w sytuacji gdy przeslankg przetwarzania danych

osobowych stanowi przepis prawa.
10. Danc osobow'e nie bgdq przekazl'u,arte do pafistr.r'trzecich lub organizacji migdzynarodowych.
I l. Przetrrarzapic darrvch osobr ubiega.jqcc.i siq t-r zatrttdnienie nie bqdzie podlegalo

zaut()nlat\ lo\\ atlcrllu ptlde'.itttorratritr dccl zii. \\ t) lll proliltlrrattiu.



OSwiadczarn,2e:

I ) zostala rni przedstawiona informacjazart.13 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

20161679 z,dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzkuzprzetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95l46lWE. Dz. lJrz. UE rrr ll9 (ogolne rozporzqdzenie o ochronie danych) zwanego dalej

rozporzqdz.eniem 20 I 61 679 lub RODO.

rr lasnorgcznl' podpis

2) rwyra2arn z-godg / nie wyra2anr zgody' na przetwarzanie moiclr danych osobowych w zakresie

podanych prz.eze mnie dobrowolnie dany'ch osobowych wykracza.i4cych poza wynikaj4cy z przepis6w

prawa zakres darrych niezbgdnych do realizacji procedury rekrutacji -. zgodnie zarl.6 ust. I lit. a RODO.

wlasnorgczny podpis

I

Nate2y wypelni6 w przypadku zamieszczenia na dokumentach aplikacyjnych wizerunku (zdjqcia):

3) 2:wyrai.am zgodg / nie wyrazam zgody na przetwarzanie mojego wizerunku, zawartego

w przedstawionl,ch przezc mnie dokurlcntach dla potrzeh rriczbgdnych do realizacji procedury

rckrtrtacji. zgodnie z zgodrtic /.afi.6 trst. I lit. a ROI)O'

wlasnorgczny podpis

I r l) N iepotrzebne skreSl ic


