Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Ja, niżej podpisany/na, oświadczam, że:
dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Opolskiego
Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z siedzibą w Opolu przy ul. 1 Maja 1,
kod pocztowy 45-068 Opole - jako administratora danych, w celu wzięcia udziału w procesie
rekrutacji ogłoszonym dnia 20.06.2018 r. na stanowisko inspektora ds. kontroli w Wydziale
Kontroli Artykułów Żywnościowych, Nieżywnościowych i Gastronomii Wojewódzkiego
Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Opolu,
-

zostałem/am poinformowany/a, że inspektorem ochrony danych u wyżej wymienionego jest
Dariusz Kubiński, email: iod@opole.wiih.gov.pl, nr telefonu (77) 454 50 88 wew. 121.

Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dołączoną do ogłoszenia
o naborze na ww. stanowisko i mam świadomość przysługujących mi praw, w tym, że:
-

posiadam prawo wycofania niniejszej zgody w dowolnym momencie np. poprzez wysłanie
wiadomości e-mail z adresu, którego jestem właścicielem na adres kadry@opole.wiih.gov.pl
lub poprzez pocztę tradycyjną na wskazany wyżej adres Wojewódzkiego Inspektoratu
Inspekcji Handlowej w Opolu,

-

posiadam prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych,
a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie mogę przesłać na adres
kontaktowy administratora danych, podany powyżej,

-

posiadam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych jeśli uznam, że moje dane osobowe przetwarzane są niezgodnie
z rozporządzeniem 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,

-

moje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu,

-

moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego,

-

podanie przeze mnie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu wzięcia udziału
w rekrutacji.

……………………….………………….…………….....
miejscowość, data i podpis osoby wyrażającej zgodę

