
Załącznik nr 2
do ogłoszenia o naborze

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w  liście
motywacyjnym i CV oraz innych dokumentów określonych w ogłoszeniu o naborze, w tym
wizerunku przez Administratora Danych – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą 
w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na
stanowisko …………………………………………………………………………….         □ tak                            □ nie

Podaję  dane  osobowe  dobrowolnie  i  świadomie  oraz  oświadczam,  że  są  one  zgodne  
z prawdą. 

Oświadczam, że:
a)  zostałam/em  poinformowana/y,  że  udzielona  zgoda  na  przetwarzanie  moich  danych
osobowych może zostać odwołana w dowolnym momencie za pomocą poczty elektronicznej,
za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście w sekretariacie tutejszego Centrum.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem,

b) jestem świadoma/y tego, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne i konieczne
do prawidłowego i  efektywnego przeprowadzenia  procesu rekrutacji  oraz  akceptuję  jego
cele,

c) zostałam/em poinformowana/y, iż pracodawca 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,

d) zostałam/em poinformowana/y, że wyrażenie niniejszej zgody nie zwalnia pracodawcy  
z  obowiązków  wynikających  z  powszechnie  obowiązujących  przepisów  prawa  co  do
zabezpieczenia przetwarzanych danych oraz ich legalnego przetwarzania,

e)  zapoznałam/em  się  z  klauzulą  informacyjną  o  przetwarzaniu  danych  osobowych  
w procesie rekrutacji, stanowiącą załącznik do ogłoszenia o naborze na stanowisko.

………………………………………………………………………….
  (miejscowość, data, czytelny podpis kandydata do pracy)
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