
 

 

    

 

Losice, dn. ………………………………  

 

………………..…………………… 

          imię i nazwisko 

ZGODA 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych: 

liście motywacyjnym i innych dokumentach załączonych w postępowaniu rekrutacyjnym – danych osobowych 

innych niż są wymagane na podstawie art. 221 §1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 

poz. 917 ze zm.) - przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łosicach, adres: ul. Piłsudskiego 6, 

08-200 Łosice. 

 

Zostałem/am poinformowany/a o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie, poprzez przesłanie 

oświadczenia o wycofaniu zgody na adres: ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice lub na adres e-mail: pinb@losice.pl 

i mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

 

…………………………………………… 

                                                                            czytelny podpis 

 

Klauzula informacyjna dot. zgody  

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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.Urz. UE L 119, s. 1) 

– dalej RODO - informujemy, że:  

I. Administratorem danych osobowych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Łosicach jest 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łosicach, adres: ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice, adres e-mail: 

pinb@losice.pl , tel. 83 359 04 52. 

II. Z Inspektorem Ochrony Danych - wyznaczonym do kontaktów z osobami, których dane dotyczą w sprawach 

związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy 

rozporządzenia 2016/679 - można skontaktować się pisząc na adres e-mail: pinb_iod@losice.pl lub adres 

siedziby wskazany w pkt. I. 

III. Cele i podstawy przetwarzania  

Dane osobowe inne niż wymagane w ogłoszeniu o naborze na podstawie art. 221 §1 ustawy z 26 czerwca 1974r. 

Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) będą przetwarzane w procesie rekrutacji na podstawie zgody -

art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO na podstawie zgody z art. 9 ust. 1 lit. a 

RODO. 

IV. Odbiorcy danych 

Dane osobowe podane w powyższym formularzu mogą zostać ujawnione podmiotom przetwarzającym dane 

osobowe w imieniu Administratora, wspomagającym funkcjonowanie systemów informatycznych. 

V. Okres przechowywania danych  

Dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w pkt. III będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody 

lub zakończenia procesu rekrutacji. 

VI. Prawa osób, których dane dotyczą: 

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: 

a. prawo dostępu do swoich danych osobowych; 

b. prawo do sprostowania (poprawiania) danych; 

c. prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; 

d. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie danych osobowych innych niż są wymagane na podstawie art. 221 §1 ustawy z 26 czerwca 1974r 

Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) jest dobrowolne.  

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym 

mowa w art. 22 ust. 1 i 4. 
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