
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych 
osobowych tj. Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie, ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin w celu 
przeprowadzenia konkursu na stanowisko podane w ogłoszeniu. 

2. Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 
3. Zapoznałem/am się z treścią poniższej „Informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez 

Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie”, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych 
osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich sprostowania. 

 

............................................................ 
                 (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie) 

 
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  
W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JAROCINIE 

 
Działając zgodnie z art. 13 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 (RODO), realizując 
obowiązek informacyjny wobec osób, które przystąpiły do konkursu ogłoszonego przez Powiatowy Urząd 
Pracy w Jarocinie, podaję następujące informacje:  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie, dalej PUP 

Jarocin. Dane teleadresowe: ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, nr tel.: 62 7473579, e-mail: 
sekretariat@pup.jarocin.pl. 

2. Inspektorem Ochrony Danych w PUP Jarocin jest Roman Król. Z Inspektorem można się kontaktować 
wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Korespondencję 
kierować na adres iod@powiat-jarocinski.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko podane                               
w ogłoszeniu, co wynika z obowiązujących przepisów prawa, a przetwarzanie realizowane będzie na 
podstawie prawnej określonej przez art. 6 ust. 1 lub art. 9 ust. 2 RODO. 

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.                               
o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), a niepodanie danych 
spowoduje nierozpatrzenie dokumentów aplikacyjnych. 

5. Dane osobowe nie będą udostępniane stronie trzeciej, przekazywanie danych osobowych nastąpi 
wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

6. Administrator nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel w którym dane 
osobowe zostały zebrane. 

7. Posiada Pani/Pan prawo (żądania): 

• do dostępu do swoich danych, 

• w dowolnej chwili wycofać zgodę w tak łatwy sposób, jak jej udzielono, 

• do sprostowania danych, 

• do ograniczenia przetwarzania danych. 
8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy 

uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 
9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami kancelaryjno- 

archiwalnymi (jednolity rzeczowy wykaz akt) w PUP  lub na podstawie odrębnych uregulowań prawa. 
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania w rozumieniu RODO. 

mailto:iod@powiat-jarocinski.pl

