
 
ZGODA KANDYDATA DO PRACY 

OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W SŁUPSKU 
76-200 SŁUPSK UL. PONIATOWSKIEGO 4 A 

OŚWIADCZAM 
świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z podawania nieprawdziwych informacji, oświadczam że:  
 
☐ w przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w ogłoszeniu o naborze, wyrażam zgodę na 

przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku 
z naborem, w tym także na przetwarzanie mojego wizerunku; 

☐ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z naborami organizowanymi w przyszłości. 
 

Zostałam/em poinformowany na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, że: 
Administratorem danych osobowych 
jest 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Słupsku, ul. Poniatowskiego 4A. 

Dane kontaktowe inspektora ochrony 
danych 

 iod@odn.slupsk.pl 

Celem przetwarzania jest Przeprowadzenie i rozstrzygnięcie procesu rekrutacji 
Podstawą przetwarzania jest Zgoda osoby, której dane dotyczą 
Odbiorcami danych osobowych są Brak 
Moje dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
Moje dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez 4 miesiące od dnia zakończenia rekrutacji lub w przypadku 
wyrażenia zgody na kolejne rekrutacje przez okres 3 lat lub do czasu wycofania przeze mnie zgody. 
Mam prawo do dostępu do dotyczących go danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do 
przenoszenia danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu 
nadzorczego 

Po wyrażeniu zgody mam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną. 
Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa. 
Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 
Administrator nie profiluje danych osobowych. 
Nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
Administrator po ustaniu celu przetwarzania planuje dalsze przetwarzanie danych tylko w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, 
wyrazi na to zgodę. 
Imię Nazwisko Data Podpis kandydata do 

pracy 
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