
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOVUYCH
Na podstawie ań. 6 ust. 1 lit. a i art' 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiąźxu z przetwarzaniem
99ny9n osobowych i w sprawie swobodnego pze$ywu takich danych oraz uchyienia dyrektyvrry
95i46ME (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE.
L.2016.119.1 z dnia 2016'05.04), określane dalej jako ,,RoDo'', niniejszym wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych Ota potzeb na-boru
na wolne sianowisko urzędnicze cis. księgowości i roziiczeri poclaiku VAT w Urźędzie'
Jednocześnie oświadczam, ze zgodnie z art. 13 RoDo, zostałem/łam poinformbwa nyla, Że:
1' Administratorem danych osobowych w Urzędzie Gminy Bańniczka z siedzibą w Blrtniczce 87-321
Bartniczka, ul. Brodnicka B, telefon kontaktowy: 564936810, e-mait: ugb@data.pt jest Wojt Gminy
Bańniczka.

2. osobą r"io koniaktu w sprawaci^l doiyczącycil ochrorly danych osobrowych jesi ilispektor ocirrcliry
danych, z ktÓrym moznasię skontaktowaÓ w następujący sposób: 

"pod 
adresem e-maii:

inspektor@cbi24.pl.
3. Moje dane osobowe uzyskane w wyniku odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie będą przetwarzane W
celu przeprowadzenia naboru na stanowisko ds' księgowości i rozliczeń podatku VAT.
4" Podanie danych wskazanych w ogłoszeniu o naborze jest wymogiem ustawowym, a w pozostałym
zakresie dobrowolnym, które zgodnie z art. 6 ust' 1 lit a RoDo wyrrraga mojej zgody, ktorą niniejszym,.^,-^:^-Wyl ctLąl l l.

5' Posiadam wiedzę, że na podstawie ań' 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych wyniki ogłoszonego naboru są upublicznianie na stronie BlP oraz na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy Bartniczka.
6. Posiadam wiedzę, ze dane osobowe 5 najlepszych kandydatów spełniających wymagania
niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe póóane na potzeby
b'iezącego naboru będą przechow!/1Jt/ane przez okres .3 miesięc.yl od dnia navrriązania stosunk'-i pracy ź
osobą wyłonioną w drodze tego naboru, a następnie niszczone.
7. Dane osobowe pozostałych osób niewybranych w procesie niniejszego naboru, ktorzy nie zostali
ujęciw protokole, mogą byó osobiście odebrane przez osoby zainteresowane u Sekretarza Urzędu, w
terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników naboru w BlP. Po tym czasie zostaną komisyjnie
zniszczone,
8. Ninieiszym posiadam wiedzę. że ww. dane nie będą udostępniane innym podmiotom, niz
upowaznionym na podstawie przepisów prawa.
9. Zgodnie z ań' 77 RoDo osoba, ktorej dane zostały pozyskane w wyniku odpowiedzi na niniejsze
ogłoszenie o naborze, ma prawo wnieśó skargę do organu nadzorczego - Urzędu ochrony Dańych
osobowych, jezeli sądzi, Że przetwazanie danych osobowych jej dotyczące naruśza RoDo.
10. Przekazując swoje dane osobowe w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie posiadam równiez
wiedzę, Źe mam prawo do: ządania dostępu do przekazanych przeze mnie danych osobowych oraz
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodnośĆ z prawem przetwarzania, którego dokonóno na
podstawłe zgody przed jej cofnięciem, wniesienia skargi do organu nadzorczego W przypadku gdy
przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyzszego rozporządzenia tj. Prezesa
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto została(em) poinformovrana(y,), podpisując niniejszą zgodę na przetvvarzanie dan;,ch iz w
związku z przelwarzaniem moich danych osobowych nie podlegam decyzjom, które się opieĘą
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych'

data czytelny podpis


