………………….……………
(miejscowość i data)
………………………………………….………………………………….
(imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)

OŚWIADCZENIE KANDYDATA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O ZATRUDNIENIE

W związku z ubieganiem się o zatrudnienie w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze na stanowisku
…….…………………………………………………………………………………………………………………………………..………. oświadczam, że:
1.

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Filharmonię Dolnośląską w Jeleniej
Górze zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, w celu przeprowadzenia
niniejszego procesu rekrutacji;
………………………………….
(czytelny podpis)

2.

zostałem/am poinformowany/a, że:
1) administratorem moich danych osobowych jest Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze z siedzibą
w 58-500 Jelenia Góra, ul. Piłsudskiego 60;
2) w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze jest powołany Inspektor ochrony danych, z którym można
się skontaktować pod adresem e-mail: iod@filharmonia.jgora.pl;
3) dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu
przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1
lit. a RODO; Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy oraz przepisy wykonawczych do tej
ustawy);
4) moje dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym służbom i organom administracji
publicznej tylko jeżeli przepisy prawa to nakazują lub na to zezwalają;
5) moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6) moje dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni od daty zakończenia procesu rekrutacji
na stanowisko pracy, na jakie aplikowałem/am;
7) posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
8) mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie moich danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 roku;
9) podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych określonych
Kodeksem pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w rekrutacji;
10) moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

………………………………….
(czytelny podpis)

