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1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody: 
 
a) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych  

w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych 
zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO: 
 

 „Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych 
do niego dokumentach - wymagane, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa  
w art. 9 ust. 1 RODO”. 

 
 

....................................................... 
Podpis kandydata do pracy 

 
b) w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach proszę o umieszczenie oświadczenia 

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich 
w kolejnych naborach przez okres najbliższych 9 miesięcy: 
 

  „Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach przez 
okres najbliższych 9 miesięcy”. 
 
 
*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru 

 
....................................................... 

Podpis kandydata do pracy 
 
 
2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:  
 
1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Rejonowe 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., al. Miła 2, 59-500 Złotoryja, jako pracodawca, za którego czynności 
z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu. 

 
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD). Jest nim Ewa Siwik. Jeśli ma Pani/Pan 

pytania dot. sposobu przetwarzania danych osobowych, należy kontaktować się z IOD: 
 pocztą na adres: Inspektor Ochrony Danych, Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne  Sp. z o.o.,  

al. Miła 2, 59-500 Złotoryja; 
 poprzez adres e-mail: iod@rpk.pl.   

 
3) Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu 

przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do 
kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 
 

                                                           
1 Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 r. poz. 1040 ze zm.). 
2 Art. 6 ust. 1 lit. b 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. 
zm.). 
3 Art. 6 ust. 1 lit a RODO. 
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4) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, 

jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 
 

5) Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie 
Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

 

6) Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych,  
tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii. 

 
7) Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie 

dłuższy niż do 7 dni od zakończenia rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na 
wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą 
wykorzystywane przez 9 miesięcy. 

 

8) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:  
 dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
 prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
 prawo do usunięcia danych osobowych; 
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 
 
9) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest 

niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie 
kandydata do pracy w Rejonowym Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o., al. Miła 2, 59-500 Złotoryja. 
Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
4 Art. 6 ust. 1 lit a RODO. 
5 Art. 9 ust. 2 lit. a RODO. 


