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OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora zawartych            

w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko 

urzędnicze Specjalista w Sekcji ekonomicznej zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.               

o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 ze zm.) zgodnie z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L 

Nr 119, s. 1. 

 

 

………………………………………………………………………………… 

                                                                                         (data, podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie) 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

dotycząca realizacji zdań związanych z procesem rekrutacji 

 

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym 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 (RODO), poniżej przekazujemy 

informacje dotyczące przetwarzania Pana/Pani danych osobowych:  

1) Administratorem danych osobowych jest Pałac Młodzieży w Warszawie, pl. Defilad 1, 00-901 

Warszawa (zwany dalej PM).  

2) Może się Pan/Pani  kontaktować z wyznaczonym przez PM inspektorem ochrony danych poprzez 

adres e-mail: bartłomiej.wojcik@um.warszawa.pl 

3) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A ogólnego 

rozporządzenia j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.  

(Dz.U.2022.1510 ze zm.) w celu rekrutacji do pracy w PM.  

4) Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych 

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

cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.  
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5) Jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 

osobowych, ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

6) W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe uczestniczenie w procesie 

rekrutacji. 

7) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.  

 

 

 

Zapoznałem/am się …………….................................................................  

                                    (data, podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie) 


