
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, 

w tym dotyczących stanu zdrowia zawartych w orzeczeniu lekarskim do celów sanitarno-

epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy, przez Wojewódzki 

Inspektorat Inspekcji Handlowej z siedzibą w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 76, 25-501 Kielce 

w celu związanym z przeprowadzeniem naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej 

oraz archiwizacją dokumentów po przeprowadzeniu naboru. 

 

_________________________                          .___________________________________         
(miejscowość i data)                                                            (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie) 
 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami 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 (RODO). 

Administrator danych i kontakt do niego: 

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, ul. Sienkiewicza 76, 25-501 Kielce, 

tel. (41) 366 19 41. 

Kontakt do inspektora ochrony danych: 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach, e-mail:wiih.kielce@pro.onet.pl, 

tel. (41) 366 19 41. 

Cel przetwarzania danych:  

Przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów 

po przeprowadzeniu naboru. 

Informacje o odbiorcach danych: 

Jedynym podmiotem przetwarzającym powyższe dane jest: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji 

Handlowej w Kielcach, ul. Sienkiewicza 76, 25-501 Kielce. 

Uprawnienia: 

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

4. prawo do usunięcia danych osobowych; 

- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy 

administratora danych, podany powyżej; 

5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

Podstawa prawna przetwarzania danych: 

art. 9 ust. 2 lit. a 

 

Oświadczam że zapoznałam(-em) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu 

i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych ich 

poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczeni przetwarzania prawie wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, prawie przenoszenia danych, prawie cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

_________________________                          .___________________________________        
(miejscowość i data)                                                            (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)                


