
  

Oświadczenia  zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji:  

1. 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. 

2. w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Park Narodowy „Ujście 
Warty” proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Park Narodowy „Ujście Warty” 
przez okres najbliższych 10-ciu miesięcy. 

3. oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym o przetwarzaniu danych osobowych  
w procesie rekrutacji. 
 

Oświadczenia, o których mowa powyżej mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący 

sposób: 

 
 Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych przez Park Narodowy „Ujście Warty”  
z siedzibą w Chyrzynie 1, 69-113 Górzyca. (dalej jako: „Administrator”) dla potrzeb przyszłych procesów 
rekrutacji przez okres najbliższych 10-ciu  miesięcy. 

 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. 

 Oświadczam*, że zapoznałem/am się z obowiązkiem informacyjnym o przetwarzaniu moich danych 
osobowych. 

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru 
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie 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. UE. L z dnia 4 maja 2016 r. nr 119, s. 1) tzw. RODO, 

które dotyczy postępowania z danymi osobowymi, w tym danymi osobowymi kandydatów. 

 

W związku z powyższym na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Park Narodowy „Ujście Warty” z siedzibą  

w Chyrzynie 1, 69-113 Górzyca (dalej jako: „Administrator”). 

Z Administratorem można się kontaktować:  

a. listownie: Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca; 

b. mailowo: sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl; 

c. telefonicznie: (+48) 95 75240 27. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować 

się mailowo: iod@pnujsciewarty.gov.pl.  

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych oraz korzystania  

z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.  

3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane 

w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym 

dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie (art.22 

ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy – Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm. oraz §1 Rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez 

pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu 

prowadzenia akt osobowych pracownika – Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm., art.6 ust.1 lit. b RODO, 

art. 6 ust.1 lit. a RODO).  

Park Narodowy „Ujście Warty” będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych 

naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana 

w dowolnym czasie (art.6 ust.1 lit. a RODO). 

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie 

Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie (art.9 ust. 

2 lit. a RODO). 

4. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art.22(1) Kodeksu pracy 

jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych 

danych jest dobrowolne. 

5. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji 

jest dobrowolne. W przypadku nie udzielenia zgody w celu udziału w przyszłych rekrutacjach, 
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wzięcie udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora 

będzie możliwe po ponownym wypełnieniu i złożeniu dokumentów rekrutacyjnych. 

6. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do 

zakończenia procesu rekrutacji.  

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów 

przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 10 miesięcy.  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymywania 

ich kopii, prawo do ich sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ich 

usunięcia oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych a także prawo do 

wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

8. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym 

momencie, co nie wpływa na legalność przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. W przypadku udzielenia zgody dla kilku celów, ma Pani/Pan prawo cofnąć 

każdą zgodę osobno. Po cofnięciu zgody Pani/Pana dane zostaną niezwłocznie usunięte z bazy 

danych kandydatów. 

9. Odbiorcami danych osobowych będą: pracownicy i współpracownicy Administratora 

upoważnieni do udziału w procesie rekrutacji, podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne 

i udostępniające narzędzia informacyjne, podmioty świadczące usługi serwisowe, podmioty 

obsługujące i utrzymujące sieć informatyczną, podmioty świadczące usługi poczty 

elektronicznej. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji i nie będą profilowane.  

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do innych organizacji międzynarodowych ani 

poza kraje UE.  


