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(Imię i nazwisko)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z dnia 24.05.2018r.
poz. 1000). oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia
2016r. w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO
(Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez:
Konsorcjum Projektowo-Wykonawcze sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie ul. Owocowa 13,
97-400 Bełchatów
Lp.

Zakres
danych

Cel
przetwarzania

Zgoda
(zakreślić)

1.

CV

Bieżący proces rekrutacyjny

TAK / NIE

2.

CV

Przyszłe procesy rekrutacyjne

TAK / NIE

Informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych w ww. zakresie będzie:
Konsorcjum Projektowo-Wykonawcze sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie ul. Owocowa 13,
97-400 Bełchatów
•
•
•
•

•
•
•
•

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: dane.osobowe@ekobudowa.com.pl
Dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 a RODO).
Dane będą udostępniane wyłącznie odbiorcom w celu realizacji pierwotnego celu.
Dane będą przechowywane maksymalnie do 3 miesięcy od dokonania wyboru pracownika na
wypadek, gdyby nie doszło do zawarcia umowy. Jeżeli wyraziłeś/aś zgodę na przetwarzanie
danych osobowych na poczet przyszłych rekrutacji, wówczas dane te będą przetwarzane do
cofnięcia zgody, jednak nie dłużej niż przez 2 lata.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji ww. celu.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
w formie profilowania.

.………………………………………….……………………
Data i podpis

Dane podaję dobrowolnie, z tym że:
– brak zgody w punkcie 1. jest równoznaczny z brakiem możliwości uczestniczenia w bieżącej rekrutacji
– brak zgody w punkcie 2. jest równoznaczny z brakiem możliwości uczestniczenia w przyszłych rekrutacjach

