
…………………………………………………………..      Puławy, dn……………………………………………….. 
(imię i nazwisko osoby ubiegającej się o pracę) 

 
 
 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA DO PRACY 
 

 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych: 

 w dokumentach aplikacyjnych   TAK   □    NIE   □ 

 w formie zdjęcia (wizerunku) w CV   TAK   □    NIE   □ 

dla potrzeb prowadzonego procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze w 

Dziale…………………………………………….w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przechowywanie moich danych osobowych jw. oraz pozostałych 

danych osobowych zawartych w CV dla celów przyszłych rekrutacji na ww. stanowisko przez okres 2 lat 

od zakończenia procesu rekrutacyjnego. 

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.) zezwalam na nieodpłatne przechowywanie mojego wizerunku w 

postaci zdjęcia zamieszczonego w CV. 

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że: 

1) administratorem moich danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach z 

siedzibą przy ul. Leśnej 17,24-100 Puławy, a podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, 

odbywa się na podstawie wyrażonej zgody na wykorzystanie wizerunku i jest konieczne do 

wykonywania szczególnych praw przez Administratora w zakresie informacyjnym, 

2) sposobem kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w CUW jest: adres korespondencyjny 24-100 

Puławy, ul. Piłsudskiego 83, tel. 81 458 63 09, tel. kom. 609 193 008, e-mail: rodo@cuwpulawv.pl. 

3) mam prawo dostępu do treści moich danych osobowych przetwarzanych przez w/w podmiot, prawo do 

ich sprostowania, żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, ograniczenia przetwarzania, a także 

usunięcia, 

4) mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

5) jeśli moja kandydatura nie zostanie wybrana, moje dane będą przechowywane przez okres 2 lat od 

zakończenia procesu rekrutacji dla potrzeb przyszłych rekrutacji, 

6) moje dane nie będą przekazywane żadnym odbiorcom, 

7) moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, 

8) podanie danych jest dobrowolne, 

9) jestem świadomy tego, że przetwarzanie powyższych danych osobowych jest niezbędne i konieczne do 

prawidłowego i efektywnego przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz akceptuję te cele, 

10) wyrażenie niniejszej zgody nie zwalnia Administratora z obowiązków wynikających z powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa co do zabezpieczania przetwarzanych danych oraz ich legalnego 

przetwarzania, 

11) Administrator nie może na podstawie niniejszej zgody przetwarzać powyższych danych w sposób 

naruszający moje dobre imię lub dobra osobiste, a także w zakresie i celu innym niż wskazane 

powyżej, 

12) mam prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego jeśli moim zdaniem, przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. 

 

 

…..…………………………………… 
         (podpis osoby ubigającej się o pracę) 
* Niepotrzebne skreślić 


