
Wzór klauzuli zawierającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

 
Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 

administratora, którym jest Urząd Gminy Przyrów, z siedzibą 42-248 Przyrów, ul. Częstochowska 7, 

moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko inspektora do 

spraw ewidencji podatku VAT, środków trwałych i należności cywilno- i publiczno-prawnych w 

Urzędzie Gminy w Przyrowie. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 

RODO. 

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

(data i podpis kandydata do pracy) 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 

kwietnia 2016r. 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. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Przyrów, z siedzibą 42-248 

Przyrów, ul. Częstochowska 7; 

2. Na podstawie obowiązujących przepisów wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym 

kontaktować się można pisemnie na adres naszej siedziby lub poprzez e-mail: iod@przyrow.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na 

stanowisko inspektora do spraw ewidencji podatku VAT, środków trwałych i należności cywilno - 

i publiczno-prawnych, na podstawie art.6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana 

dobrowolnej zgody; 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na 

stanowisko inspektora do spraw ewidencji podatku VAT, środków trwałych i należności cywilno - 

i publiczno-prawnych; 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed 

jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga 

jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy przyrow@przyrow.pl; 

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

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

RODO; 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów 

związanych  

z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko inspektora do spraw ewidencji podatku 

VAT, środków trwałych i należności cywilno - i publiczno-prawnych; 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 
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