
Oświadczenie kandydata do pracy 

 

Prosimy o zaznaczenie i podpisanie klauzuli / wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie 

danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO¹ lub dane do kontaktu, inne niż wymienione w art.22¹ Kodeksu 

pracy² / 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz               

załączonych do niego dokumentach.  

          ………………………………………………… 

            /data, czytelny podpis/ 

 

oraz złożenia  oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o następującej treści: 

 

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych 

 

Oświadczam, iż zostałam/łem poinformowana/ny o tym że: 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Spółdzielnia Mieszkaniowa 

"Rodzina Kolejowa" w Białymstoku ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok. 

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez 

adres e-mail: iod@sm-rodzinakolejowa.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych. 

3. Moje dane osobowe, w zakresie wskazanym w art. 22¹ Kodeksu pracy, będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 

niniejszego postępowania rekrutacyjnego tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Natomiast inne dane, w tym dane 

do kontaktu czy też dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, na podstawie zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 

która może zostać odwołana w dowolnym czasie.  

4. Dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnych będą przechowywane do czasu zakończenia tego procesu. 

5. Przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, oraz usunięcia w przypadku 

zaistnienia przesłanki z art. 17 RODO, jak również przenoszenia danych w przypadku i na zasadach przewidzianych 

w art. 20 RODO. Ponadto przysługuje mi prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych 

w art. 18 RODO. Przysługuje mi prawo do złożenia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO. 

6. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO, 

przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

7. Podanie przeze mnie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby 

uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przeze mnie innych danych jest dobrowolne. 

8. Podane w dokumentach rekrutacyjnych dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym 

również w formie profilowania. 

9. Zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. 

10. Zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

 

¹ Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) – zwane dalej „RODO”. 

² ustawa z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) – zwana dalej „Kodeks pracy”. 

 

          ………………………………………………… 

            /data, czytelny podpis/ 



Zgoda kandydata na przetwarzanie danych i wizerunku 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku w związku  

z fotografią dołączoną do dokumentów aplikacyjnych*, przekazanych w procesie rekrutacji 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Rodzina Kolejowa” w Białymstoku.  

Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zostałem/am 

poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, 

jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. 

 

*UWAGA! Dołączenie wizerunku kandydata jest dobrowolne. 

 

……………………………………..                                               ………………………………………………………….. 

                    miejscowość, data                                                                            czytelny podpis kandydata 


