ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
DLA POTRZEB PROCESU REKRUTACJI

………………………………………….
(imię i nazwisko kandydata)

…………………………………
(miejscowość, data)

Niniejszym, mając 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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Transportowy Dozór Techniczny z siedzibą
ul. Puławska 125; 02-707 Warszawa, w zakresie objętym przekazanym przeze mnie CV / dokumenty aplikacyjne
w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko.
Powyższa zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych dla celów sporządzenia umowy o pracę lub umowy
cywilnoprawnej, w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji.
Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Transportowym Dozorze
Technicznym jest: Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, ul. Puławska 125; 02-707
Warszawa.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
w zakresie działania Transportowego Dozoru Technicznego, a także przysługujących Pani/Panu
uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
w Transportowym Dozorze Technicznym za pomocą adresu: dane.osobowe@tdt.gov.pl
3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, na podstawie wyrażenia zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz wypełnienia obowiązku
prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z art. 221 Kodeksu pracy.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji w Transportowym
Dozorze Technicznym.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o których mowa w pkt. 4, odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych mogą być samodzielni pracownicy ds. kadr oraz kierownicy oddziałów / wydziałów, dla
których prowadzona jest rekrutacja.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
w pkt. 4, i będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia rekrutacji.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu prawo dostępu do
treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem ich
przetwarzania do momentu cofnięcia zgody.
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Transportowym Dozorze
Technicznym Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do przeprowadzenia procesu
rekrutacji przed podjęciem zatrudnienia.
10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, decyzje dotyczące Pani/Pana nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez wpływu człowieka) oraz Pani/Pana dane osobowe nie
będą profilowane.

……………………………………..
(data i podpis kandydata)

