
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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 dla potrzeb aktualnej rekrutacji, o której 

mowa w ogłoszeniu na stronie internetowej Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 

13.11.2019 r. dotyczącym naboru do pracy w Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu na stanowisko Naczelnika WIAS. 
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(czytelny podpis) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

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

przy ul. Ofiar Oświęcimskich 5, 50-069 Wrocław, którą kieruje Prezes Izby; 

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. a 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia z dnia 

26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy; 

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 organu nadzorczego; 

7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji; konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie brak udziału w procesie rekrutacji; 

8) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie zespół ds. rekrutacji oraz pracodawca lub osoba 

upoważniona przez pracodawcę do wykonywania czynności w zakresie prawa pracy; 

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 


