
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych do zgłoszenia 

dokumentach, dla potrzeb aktualnej rekrutacji, o której mowa w ogłoszeniu na stronie internetowej 

Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 5 stycznia 2021 r. dotyczącym konkursu na 

kandydata na pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 

Wrocławiu - z miejscem pracy w Zespole Zamiejscowym w Jeleniej Górze 

W szczególności jeżeli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa  

w art. 9 ust. 1 RODO. 

 

 

 

………………………………………. 

(czytelny podpis) 
 

 

 

Klauzula informacyjna  

dla kandydatów do pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu 

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 

z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 5, 50-069 Wrocław, jako pracodawca. Czynności 

z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej; 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych — iod@wroclaw.rio.gov.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji — na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. b 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn.zm. (dalej: 

RODO). W przypadku danych określonych w art. 22¹ § 1 pkt 1-3 Kodeksu pracy podstawą jest  

art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

4) Pani/Pana oferta pracy przechowywana będzie do zakończenia procesu rekrutacji; 

5) ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 

wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem; 

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa); 

7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹  Kodeksu pracy 

jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest 

dobrowolne;  

8) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które są uprawnione do ich 

otrzymania przepisami prawa, ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Izba 

zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych 

wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu. 


