
Załącznik nr 2 do ogłoszenia  

z dnia ………………. 

Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej dla kandydatów do 

pracy dotyczącą ochrony danych osobowych 

 

………………………………………… 

(miejscowość, data) 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej, zgodnie z art. 13 

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 

(RODO) w zakresie przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy, dostępną 

na stronie BIP Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie pod adresem: 

http://bip.asiis.edu.pl/ w zakładce: „Oferty pracy” 

………………………………………… 

(czytelny podpis) 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  

 

………………………………………… 

(miejscowość, data) 

 

Zgodnie z art. 221a §1 i 221b §1 Kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 

lit. a) 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 

(RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla 

celów prowadzonego przez Administrację Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie procesu 

naboru na stanowisko 

………………………………………………………………………………………………… : 

1) wykraczających poza dane wskazane w art. 221 § 1 Kodeksu pracy przekazanych z mojej 

inicjatywy lub na wniosek pracodawcy, 

2) szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, w tym 

danych dotyczących zdrowia przekazanych z mojej inicjatywy. 

 

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/ny, że mam prawo nie wyrazić zgody, mam 

prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu 

na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.  

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/ny, iż mam prawo dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

………………………………………… 

(czytelny podpis) 

http://bip.asiis.edu.pl/

