
 

…………………,  dnia  ........................ 
      (miejscowość)    

............................................................. 
                      ( nazwisko i imię) 
 

............................................................. 
                   (  adres zamieszkania ) 

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

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji 
 

 
Ja niżej podpisana/y ……………………………………………zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu 

postępowania kwalifikacyjnego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze 

Mazowieckim na stanowisko: główny księgowy. 

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ww. Rozporządzenia zgoda udzielona na przetwarzanie danych osobowych może być 

wycofana w formie oświadczenia  na piśmie w dowolnym czasie, nie wpływa to jednak na zgodność przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 

 
……………………………… ……………………………… 

Miejscowość, data (podpis oświadczającego) 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwane dalej 
Rozporządzeniem) informujemy, że: 
1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Gospodarcza 1 

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki tel. 0-22 765 81 30  e-mail: ndwormaz@mazowsze.straz.pl , zwany dalej Komendantem Powiatowym PSP. 

2. W Komendzie Powiatowej PSP w Nowym Dworze Mazowieckim wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, kontakt e-mail: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl,    

3. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z zatrudnianiem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c) przytoczonego wcześniej Rozporządzenia,                  

art. 4 i rozdział 3 ustawy o służbie cywilnej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 265) oraz ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz.U.2019.1040 ze zm).  

4. Odbiorcą Pani(a) danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające, 

realizujące zadania na rzecz Administratora.  

5. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, 

w których Komendant Powiatowy PSP w Nowym Dworze Mazowieckim ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata w przypadku, gdy ponownie zaistnieje 

konieczność obsadzenia tego samego stanowiska). Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony zostaną dołączone do akt osobowych i przechowywane zgodnie z 

czasookresem dla tego typu dokumentów. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone w terminie 3 miesięcy + max. 14 dni od daty 

ogłoszenia wyników – zakończenia naboru. Pozostała dokumentacja naboru zgodnie z czasookresem określonym w jednolitym rzeczowym wykazie akt.  

6. Posiada Pani(a) prawo: 

- żądania dostępu do treści swoich danych,  

- sprostowania swoich danych, 

- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

7. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 

22 531 03 01, jeżeli uzna Pani (-), że przetwarzanie danych narusza przepisy Rozporządzenia. 

8. Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest wymogiem ustawowym, ale jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości 

udziału Pani (-) w postępowaniu kwalifikacyjnym. 

9. Przetwarzanie podanych przez Panią(-) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 

22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia. 
 

Potwierdzam zapoznanie się z powyższą klauzulą informacyjną  
 
 

……………………………… ……………………………… 
Miejscowość, data (podpis oświadczającego) 
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