
Załącznik nr 2 do Zarządzenia 18/2018 w sprawie 

zmiany Regulaminu przeprowadzania naboru 

kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w tym 

na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze                   

w Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy 

Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego; 

Załącznik nr 8 do Regulaminu przeprowadzania 

naboru kandydatów na wolne stanowiska 

urzędnicze w tym na kierownicze stanowiska 

urzędnicze w Centrum Pomocy Społecznej      

Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

W CELU WZIĘCIA UDZIAŁU W REKRUTACJI 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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 tych danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Pomocy 

Społecznej Dzielnicy Śródmieście w celu wzięcia udziału w rekrutacji na stanowisko: 

………………………... *. 

Zostałem/łam poinformowany/a o możliwości wycofania zgody w każdym czasie poprzez 

przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: iodcps@um.warszawa.pl, 

mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem. 

 

…..……………………….. 
data i podpis kandydata 

 

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji 

przyszłych postępowań rekrutacyjnych. 

 

…..……………………….. 
data i podpis kandydata 

 
 Uzupełnić 
 

Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Centrum Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, ul. Konwiktorska 3/5, Warszawa. 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych w zakresie działania Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście  
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im. prof. Andrzeja Tymowskiego, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może 

się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Pomocy 

Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego za pomocą 

adresu email: iodcps@um.warszawa.pl  

3. Administrator danych osobowych – Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście 

im. prof. Andrzeja Tymowskiego – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie 

udzielonej zgody.  

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w zakresie i celu określonym w treści zgody 

na udział w rekrutacji. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celu o którym mowa w pkt 4 odbiorcami 

Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na 

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa; 

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla 

których Administratorem jest Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. 

prof. Andrzeja Tymowskiego.   

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące 

w przypadku, gdy udzielona zgody na przetwarzanie danych osobowych dotyczyło tylko 

konkretnego postępowania rekrutacyjnego oraz przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy  

w przypadku, gdy zgoda na przetwarzanie danych osobowych została udzielona również 

na potrzeby przyszłych postępowań rekrutacyjnych. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 

następujące uprawnienia:  

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych; 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

e) prawo do przenoszenia danych; 

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

8. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału  

w procesie rekrutacji prowadzonym przez Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy 

Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie 

nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Centrum 

Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego Pani/Pana 

danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 
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11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody 

osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych 

Administratorowi ma charakter dobrowolny.  

12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy 

przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między 

stronami umowa. 

13. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 

 

………………………………………………………  

data i podpis kandydata 


