Załącznik nr 1
………………….., dnia…………………….
(miejscowość)

…………………………………………………..
(nazwisko i imię)
……………………………………………………….
(adres zamieszkania)

………………………………………………….
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
dla celów rekrutacji
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu postępowania kwalifikacyjnego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Skierniewicach zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych osobowych) (Dz. U.2019, poz.730), zwanego dalej RODO, oraz
Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2019,
poz.1781). Zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO wyżej wskazanego Rozporządzenia zgoda
udzielona na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w formie
oświadczenia na piśmie w dowolnym czasie, nie wpływa to jednak na zgodność
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
…………………………………
Miejscowość, data

……………………………………………..
(podpis oświadczającego)

KLAUZULA INFORMACYJNA
(nabór do służby)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (zwanego dalej "RODO") informujemy, że:
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest:
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach (96-100 Skierniewice, Al. Rataja 4, tel. 46 8333611,
kmpsp17@straz.lodz.pl).
W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach wyznaczony został Specjalista Ochrony Danych:
(96-100 Skierniewice, Al. Rataja 4, tel. 46 8333611, kmpsp17@straz.lodz.pl).
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia obecnego naboru do służby wraz z przeprowadzeniem
postępowania kwalifikacyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i c) RODO, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
Pracy oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obecnego naboru, zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi
archiwizacji.
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531-03-00, fax. 22 531-03-01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie
dobrowolne. Odmowa podania danych obligatoryjnych spowoduje nie objęcie Pani/Pana procesem naboru.
Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

