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

……………………….………..
(imię i nazwisko)
……………………….………..
(nr ref. ogłoszenia)

Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych
Oświadczam, że:

1.

a) Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie przez Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa
(adres do korespondencji: ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa), jako administratora danych, moich
danych osobowych zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych
w celu realizacji procesu naboru na wolne stanowisko pracy, w zakresie szerszym niż jest to
wymagane na podstawie art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r.,
poz. 917),
b) Jestem świadomy/a, że podanie danych na podstawie powyższej zgody jest dobrowolne, ale
niezbędne do realizacji celu wskazanego w jej treści. Przyjmuję do wiadomości, że powyższą zgodę
mogę wycofać w dowolnym momencie, poprzez przesłanie „oświadczenia o wycofaniu zgody” na
adres korespondencyjny Administratora danych, wskazany w lit. a z dopiskiem „Ochrona danych
osobowych” lub na adres e-mail: info@arimr.gov.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
……………………….……………………...
(podpis osoby wyrażającej lub nie wyrażającej zgody)
niepotrzebne skreślić

*

2.

Przyjmuję do wiadomości, że:
a)
b)

c)

d)

administratorem moich danych osobowych jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, której siedziba mieści się pod adresem: 00-175 Warszawa, Al. Jana Pawła II 70,
z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail:
info@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa: ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa,
administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się
w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@arimr.gov.pl, lub pisemnie
na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w lit. b,
zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust.
1 lit. c 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

e)
f)

g)

h)

i)
j)
k)

95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.,
str. 1), zwanego dalej: „Rozporządzeniem”, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze danych, tj. art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917) i/lub art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia tj. na
podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres
szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe),
zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w lit. d będą przetwarzane przez
administratora danych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego,
zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom publicznym
uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie
obowiązującego prawa,
zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, będą przetwarzane
przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub do dnia zamknięcia
naboru bez wyboru kandydata,
zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, tj. odrębnej zgody na
przetwarzanie danych osobowych będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od dnia
zatrudnienia wybranego kandydata, lub do dnia zamknięcia naboru bez wyboru kandydata lub
do czasu odwołania zgody,
przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach określonych w Rozporządzeniu,
w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia
przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
niepodanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, wynika z
obowiązku przewidzianego w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a
konsekwencją niepodania tych danych będzie nieprzeprowadzenie postępowania
rekrutacyjnego.

……………………….……………………...
(podpis osoby, która zapoznała się z oświadczeniem)

