
Urząd Gminy w Przemęcie 

ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych 

dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru na staż. 

 TAK*   NIE* 

 

Oświadczam, że administrator poinformował mnie, przed wyrażeniem zgody, że mam prawo  

w dowolnym momencie wycofać zgodę, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, i że ewentualne wycofanie 

zgody będzie równie łatwe jak jej wyrażenie. 

 

Przemęt dnia____________________________________ 

 

 

___________________________________________ 

Podpis kandydata 

 

 

 

*właściwe zaznaczyć 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Urząd Gminy w Przemęcie 

ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych 

Administrator Danych: Wójt Gminy Przemęt, z siedzibą przy ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt 

Inspektor Ochrony Danych 
We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować poprzez adres e-mail: 

iod@przemet.pl 

Cele przetwarzania Podstawa prawna Czas Odbiorcy 

Realizacja procedury naboru 

na staż 

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda na 

przetwarzanie danych, a w przypadku 

danych osobowych szczególnych 

kategorii art. 9 ust. 2 lit. a RODO 

Do czasu 

wycofania 

zgody 

Podmioty z którymi administrator zawarł 

umowy powierzenia  

Dostawcy usług pocztowych 

 

Archiwizacja danych 

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – 

przetwarzanie jest niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze w 

związku z ustawą z dnia 14 lipca 1983 

r. o narodowym zasobie archiwalnym  

i archiwach 

10 lat 
Nie dotyczy 

 

Przysługujące Pani/Panu 

prawa 

• Prawo żądania dostępu do danych 

• Prawo żądania sprostowania danych 

• Prawo żądania usunięcia danych 

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

ul. Stawki 2 00-193 Warszawa 

Obowiązek podania danych Podanie danych jest dobrowolne. 

Informacja o możliwości 

wycofania zgody 

W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO 

i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje 

Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Przekazanie danych 

osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

Zautomatyzowane 

podejmowanie decyzji,  

w tym profilowanie 

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji. 

 

 


